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 لقاء:•

من الشباب  مجعين لقاء مبجموعةة، يف مدينة ليون الفرنسية القدمي

 )الكرواسون(ناول ، نتيف ليلة باردة ،أكثرهم من فرنساالغربي 

ن سوانح م مع شيء ،عادتناالساخن، ونتجاذب أطراف احلديث ك

أحداث العامل  لى شيء منت لنأتي عودارت رحى الكلماالذكريات، 

 من حولنا.

سال يف العامل اء اليت تروب والدمسألين أحدهم مستفهًما عن احلف 

 الدين والدم. ح القائل بالرتابط بنيوهل أتفق مع الطر ،اإلسالمي

والدم( أحد يهلي رح )الربط بني الدين اإليف العامل الغربي ُيعد هذا الط

ر، ويف ألخبان، تسمع هذا يف نشرات ااملرتكزات الرئيسة يف نقد الدي

  اإلعالم.رؤه يف الكتب، وتراه يفاحلافلة، ومن سائق التاكس، وتق

 ودجد هذه الركيزة رباب اإلحلاد اجلديد إالمن النادر أن تقرأ كتابا ألحد أ

( يف sam harisبه سام هاريس )حاضرة يف خطابه، خذ مثال ما كت

 ( ، وكتابThe End of faithكتابه ))نهاية اإلميان(( )

(Richard dowkins) ( ريتشارد داوكينزthe god 

delusion.))( أو ))وهم اإلله 
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يثما ُوجدت مقدمتني ونتيجة: )ح لىع يرتكز هذا الطرح باختصار

الدماء األوحد  الدين هو سببف لتاليالدماء يوجد الدين اإليهلي، وبا

وأمان هو إلغاء  الوحيد للعيش يف سالم ينتج: أن الطريق الرئيس،أو 

 الدين اإليهلي من احلياة(.

را يهلذه الركيزة ل أن أقدم نقًدا خمتصيف هذه األطروحة املختصرة أحاو

للباحث   جيدامدخال كونرجو أن تأمن مرتكزات اخلطاب اإلحلادي، 

 يف نقد أصول هذا اخلطاب.

ة وغريها مما يدور خاصًّا يف هذه األطروح اوقد رأيت أن أسلك منهًج 

ل العقل الغربي حلادي الغربي من داخيف نفس الباب وهو نقد العقل اإل

أفكار نفسه، تتجاذبه رؤى و نفسه، فالعقل الغربي منقسم على

راه أنسب وء على اخلطاب الذي يمتعاكسة، فقط يسلط اإلعالم الض

لعقل الغربي جه اآلخر لبراز الوألجنداته، وينبغي على املتخصص إ

ا نقول حملض حتيِّز ، لُيعلم أننا ال نقول ماألكثر اتزانا وتعقال وانضباطا

بيًّا، ويهلذا سيالحظ فسه شرقيًّا كان أو غربل ما نقول هو ما ميليه العقل ن

يكون على ك ر يف هذه األطروحة سالقاريء الكريم أن االعتماد األ

 ة واختزاالته ورأت فيه سطحيرفضمراجع غربية ناقشت هذا الطرح و

مل تتقصَّد  لى خطأ هذا الطرح وإنأو تضمنت على األقل مادة تدل ع

 رده.
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همة ملراجع غربية ملاعناوين ال بعض التنصيص علىوقد حرصت على  

 نها.راجعتها واالستفادة ميف املوضوع من املهم للمتخصص م

 احلرب٭

أصل الكلمة:•  

عاني الويل جذرها ) ح ر ب( يف م ركلمة حرب يف اللغة العربية يدو

بني مثل هذه ة بني ساحات القتال ووايهلالك والغضب، والعالقة واضح

 الصفات.

 أملانية قدمية يعود أصلها إىل كلمة (warجنليزية كلمة )ويف اإل

werran  ية القدمية وتكتب وتستخدم أيضا يف اإلجنليزwere 

اضحة أيضا بني قة ورتباك، والعالويدور معناها حول التشويش واال

 ني.حالة احلرب وبني مثل هذه املعا

 

 

۞۞۞ 
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 احلروب واحلضارات البشرية

 معنى كلمة )حضارة بشرية(:

من الناس  ( انتظام جمموعةcivilizationيريد العلماء باحلضارة )

 سياسية تنظم ي أو العرقي ضمن قواننيغالبا ما جيمعهم العنصر املكان

وغالبا ما ينتج عن  قتصادية وحتفظ كيانهم ،االحياتهم وتدير مواردهم 

 الفنون وغري ذلك.واحي اللغة والكتابة وهذا االستقرار تطور ثقايف يف ن

 :(1)كيف تكوَّنت احلضارات البشرية

ذائه وحياته، د كمورد رئيس لتأمني غاعتمد اإلنسان القديم على الصي

ت للطعام، مع ما تحتاجه من نباكما اعتنى أثناء خروجه للصيد جب

لتنقل حبثا عن االستقرار فهو دائم ا وكانت حياته تتسم بالتفرد وعدم

نبت بها تى وعي الطريقة اليت يالصيد وغريه من أسباب احلياة، ح

نواع النبات يل فبدأ جبمع البذور ألاعه من أشجار وخنالنبات بأنو

                                                           
 the من المراجع الرئيسية للحديث عن نشأة الحضارات البشرية في الغرب كتاب( 1)

ascent of man by bronowski  وكتاب the origins of civilization by 

Charles redman  وطبيعي أننا كمسلمين نتحفظ على الفصول األولى في كتاب 

bronowski  حول نشأة الخليقة.   
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 ور الزراعة اليت ستوفرودخل يف ط وختزينها وباحلب معقام جبو املختلفة

ة يها احليوانات املأكولعل ىتغذتي واليت ستلباته من الطعام النباله متط

 أيضا فتتناسل وتتكاثر.

ص إىل املاء حرحتتاج  -مصدر حياته الرئيسي وهي-وملا كانت الزراعة  

ملياه  ينضب ر واليت توفر مصدرا العلى االستقرار قريبا من األنها

يوم إىل أقرب يادو األمس مزارعو ال، وسيتوافد صوالشرب الزراعة

 .ويتناسلوا ويتكاثروا م فيستقروااألنهار من حويهل

هل املنطقة ارد احليوانية فسيحتاج أستكثر احملاصيل الزراعية واملو

تنظيم تقوم مهارات الرتتيب وال وعة أشخاص لديهالشخص أو جمم

 بإدارة مواردهم ومناطقهم.

جون ملن ن هذه املوارد فسيحتاوسيكثر اخلالف بينهم حول كثري م

 يقضي بينهم.

لبشرية األخرى ن أطماع التجمُّعات اوسيحتاجون إىل تأمني أنفسهم م 

للدفاع عن  جيهزون اجليوش املدربةفيقومون بتشييد املدن احملصنة و

 مواردهم ومصاحلهم.
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ت قدميا ات البشرية اليت كانوهكذا وجدت املدن وظهرت احلضار

 زراعية بالدرجة األوىل.

 ات:الديانات السائدة يف هذه البيئ

رة التوحيد ق الناس وفطرهم على فطنعتقد حنن املسلمني أن اهلل خل

 ذرين.يهم الرسل مبشرين ومنحتى اجتالتهم الشياطني فبعث إل

ع ر اآلثار  وصل املؤرخون لوجودهاوأقدم احلضارات البشرية اليت ت

بعد  مرحلة ما يعود وجودها إىلوجود غريها من وثائق الالنقوش وو

 .طوفان نوح عليه السالم

عندما  ريةحلضارات والتجمعات البشايرى املؤرخون أن أهل هذه 

يتصف بها  اليت جدوا أن الصفة الرئيسةبدؤوا بتأمل الدنيا من حويهلم و

م الذي مييز هذه ء، واعتقدوا أن النظاالكون هي النظام البديع لكل شي

يت تتحكم فيه، من قدرة خارقة هي ال املخلوقات ال ميكن أن يصدر إال

لكل شيء،  ر  وإيهلا للسماء وإيهلافتخيلوا إيهلا للشمس وإيهلا للقم

 ألفالك.وختيلوا هذه اآليهلة تتحكم يف ا

ليت متدهم باحلياة أن  هذه األفالك هي ا واومن جهة أخرى فقد الحظ

دهم بالزرع دهم بالنور، واألر  متفالسماء متدهم باملاء والشمس مت
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هي اإليهلة  يهلة، األر  مثال كانتفجعلوا من كل من هذه األفالك آ

ما  عشتار( يف بالد( بالنسبة يهلم، هي )mother goddesاألم )

عند املصريني  ، و)إيزيس(اإلغريق بني النهرين، وهي )دمييرت( عند

 القدماء، و)عنات( يف سوريا.

كانوا يعظمون  آن الكريم أن قوم نوحكما صح يف تفاسري الصحابة للقر

بدو أنهم ف العبادة والنذور ويالصاحلني ويتوجهون إليهم بأصنا

تهم عن حانية تقف خلفهم ميزتصوروا صالحهم نابعا من قوى رو

كون مثل هذه ، فال يبعد أن تفالكألكتلك اليت حترك ا سائر الناس

 البيئات. العقائد تسللت أيضا يف مثل هذه

هذا احلد، بل  لقدمية مل يتوقفوا إىلويبدو أن أبناء هذه احلضارات ا

اعر اإلنسانية ظيمة كاألفالك يف املشتأملوا إىل جانب املخلوقات الع

هذه  اءور,يهلة تقف حياتهم فتخيلوا أيضا آيفالوجدانية وأثرها العميق 

 للحب وآيهلة للجمال. املشاعر املخلصة، فتخيلوا آيهلة

اليت كانت تقضي ودة يف بعض البيئات هذا إىل جانب بعض الثقافات السائ

األصل وظل  ياة ما هو إال نسخة طبقبأن كل إنسان وكل شيء يف هذه احل
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يقة األكثر قوة ، وجعل بعضهم هذه احلق (2)مةأكثر قوة ودميو باهت حلقيقٍة

لقوى اخلارقة اليت مواز ونابعة من اوحاني ر ودميومة متصلة ببعضها يف عامل 

يمة كاألفالك يف ادة إىل املخلوقات العظهذا الكون، فتوجهوا بالعبأنتجت 

ذلكم العامل  أو ىل هذه األرواححماولة إليصال رغباتهم وحاجاتهم إ

هم خرجوا عن لتارخييني حيث اعتقدوا أنألبطال ا، وقدسوا االروحاني

وقوة أو ما يسمونه  احلقيقة األكثر دميومة الطور اإلنساني ودجلَّت فيهم تلك

حلب واجلمال ، وقدسوا أبطال ا(3)(ego-alterنفوسهم السماوية )عودة ب

 .(4)والوفاء للسبب نفسه

وج وتتوالد اهي يف أساطريهم تتزفة ثم نسجوا األساطري حول هذه اآليهل

 !وتتحارب وتتصاحل فيما بينها أيضا

 حلتنا.رقصتنا ومنضي يف دأ سنبالفسيح العامل ذا هومن بني نهرين من أنهار 

۞۞۞ 

                                                           

المعتقدات في فلسفة أفالطون المثالية، وفي عقائد الهندوس  نالحظ حضور هذه (2) 

القديمة، وعقائد الفراعنة وتسللت مع غيرها من العقائد إلى الداخل اإلسالمي عبر مقالة 

 وحدة الوجود.

 the myth of eternal من المراجع الجيدة للتوسع في هذه الفكرة كتاب (3)

return: Princeton university press, pp1-34 
 تكلمنا عن ذلك كله في كتابنا عن تاريخ ظهور الشرك في العالم وبواعثه. (4)
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 :(5) (Mesopotamia)  بالد الرافدين

ف السنني إىل معها آال ونعودا ، سنأخذ آلة الزمن ، ونغمض أعينن

جلة والفرات،  مكان ما بني نهري دالوراء ، ونطلب منها أن تضعنا يف

مبا )آكد( أو يف  )سومر( أو )آشور( أو ريف )جزء من العراق اليوم(،

وهناك  ملنطقة،ضارية الك رى يف تلك اغريها من املمالك و املراكز احل

 سنفتح أعيننا.

ذه هد ما بني النهرين الأكثر املؤرخني أن حضارة بيرى 

(mesopotamiaهي أقدم احلضارات اإل )رجع ،حيث ينسانية

 ق. م.  آالف سنة  0666تارخيها إىل أكثر من 

س، وال املقدص الكتاب وهو ما تؤيده كثري من نصو -ويرون أيضا 

فيه سفينة نوح  هذا هو املكان الذي رست أن -ميدفعه القرآن الكري

بشرية اليت َنَجت الطليعة األوىل من ال وهناك استقرتعليه السالم، 

                                                           
 (5) (War in ancient times), by Joshua mark. 

(Daily Life in Ancient Mesopotamia)by  Karen Rhea 
Nemet-Nejat (1998). 

 (Gender and Aging in Mesopotamia)by Rivkah Harris 
(2000). 

 (The Story of Us Humans, from Atoms to Today's 
Civilization ) by Robert Dalling (2004). 
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لتجمعات التكاثر، ويهلذا بدأت امن الطوفان، وبدأت يف التزاوج و

ر شعوب ت وهاجرت لتكوِّن سائالبشرية هناك، ثم توسعت وانتشر

ىل هذه صويهلم بشكل أو بآخر إالعامل بعد ذلك، والذين ترجع أ

 املنطقة.

سالة اإلسالم ن الوضع ال عالقة له برألكن يبدو من األجواء حولنا 

كل مكان،  م، فاألوثان منتشرة يفاليت ُأرسل بها نوح عليه السال

ات أهل هذه ثقافة رئيسة من ثقافوالسحر يضرب أطنابه يف األر  ك

ألدعية والنذور إىل ؤون يقدمون القرابني واتالبالد، وأهل البالد ال يف

  كل مكان.شرة يفآيهلتهم الكثرية املتفرقة املنت

يهله بدورها، كي( زوجة اإلله، وهي إفهذا )آنو( إله السماء، وهناك )

دوخ( إيهلهم يتبوأ يل(، وهناك يف بابل )مربل وأجنبوا إيهلا ثالثا هو )إنل

وريني، و)غوال( اإلله )آشور( عند اآلشواملكانة الرئيسة يف عباداتهم، 

هو إله احلرب، فالة، أما )نينورتا( عند السومريني إله الشمس والعد

 وعدد ما شئت من آيهلة ال تنتهي.

ا كانوا فيه من ليه السالم وعادوا ملإذن فقد نسي الناس رسالة نوح ع

 عبادة األصنام واألوثان..
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 )اإلسالم( اإليهلي بيًّا فمادام أن الدينولكن رمبا يكون هذا مؤشرا إجيا

أننا   شكه وجود على األر ، فالقد غاب عن املنطقة ، ومل يُعد ل

يثما ُوِجد ينة، فالدين السماوي حسننعم بالسالم والراحة والطمأن

 ُوِجدت احلروب والدمار.

ت..إنهم صوات وما هذه ايهلتافاولكن ما هذه اجللبة وما هذه األ

هذه اآلالت  ما هذه اآلالت .. أليستوتحشدون .. أي حشد هذا.. 

 ع ودجهَّز.. احلربية القدمية.. ملاذا ُتجَم

 على من..ورب .. حرب ماذا.. إعالن احل

شئت ،  ردوخ أو منأو مو كي أو إنليل إنها احلرب املقدسة باسم آنو أ

 جملاورة..لغزو املمالك ا

لصراخ..وتلتحم تتطاير الرؤوس.. ويعلو او من حولنا تسيل الدماء.. 

لسكون.. لتعلن ة ببعضها.. ثم يسود ااألجساد..وترتطم اآلالت احلربي

 .وجهة جديدة..حرب جديدة يف 
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نهم ويستولون ويطردو لسومريني..فاآلكاديون يعلنون احلرب على ا

يأتي ل ى..خرللسيطرة مرة أ ناطقهم..ويعود السومريونعلى م

..وال يستقر يهلم لى ما حتت السومرينيالعيالميون بعد ذلك ويستولون ع

جلميع ويقيم ريني من بابل ليطرد املك حتى يأتي محورابي مع العمو

 مملكته هو..

لكهم  هلها لآليهلة من ظلم ميف )أوروك( من مدن سومر يشتكي أ

رعيته  آليهلة لالنتصار علىالذي استعان هو أيضا با (6))جلجامش(

عاية اآليهلة حرب أهلية دموية بر الذين ال يعرفون مصلحتهم، وتقع

د أقدم األعمال ليت دونت أحداثها يف أحوا جامش(جلتعرف مبلحمة )

 ( .the epic of gilgameshق )لغربية على اإلطالاألدبية ا

ج يف هذه احلياة ة االستقرار واالندماالرعاة بدورهم الذين رفضوا حيا

متطلباتهم  غزو املدن واحلصول علىاملدنية قاموا بتجهيز اجليوش ل

للتأمني  فاحلرب هي أسهل وسيلة ،االقتصادية عن طريق احلرب

 االقتصادي.

                                                           
كانوا يعتقدون أن جلجامش هذا ثلثه إلهي وثلثاه بشري، وظاهر أن أسطورة التثليث ( 6 )

 في المسيحية المحرفة تأثرت بمثل هذه العقائد السائدة.
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 يف لغتهم هو النبيل ، ارخييا )اآلريون( وآريااة تمن أشهر دجمعات الرع

ثري من الشعوب ثروا ليصريوا أصال لكالذين سكنوا سهول القوقاز وتكا

 تى.تتفرع عن لغتهم لغات شايهلندية واألوروبية بعد ذلك، و

ا، واعتقدوا أن وميثرا وفارونا ومازد اعتقد اآلريون يف اآليهلة ديفاس

تستمر  هم من جيعل الفصولإال بهم، ف ال يقوم  (ritaنظام الكون )

 اوية.يف الدوران وتحفظ األفالك السم

ألر  كلها من ليت وعدتهم بأن ماشية اانطلق اآلريون مبباركة اآليهلة ا

فيها نكاية  ملدن السومرية ويوقعواليهامجوا ا حقهم هم وحدهم!

 ر املدن السومرية.شديدة، وقد تسببوا يف دمار أكث

ات اخلارجية ، ي يستطيع مواجهة الغزوسومري قوكان البد من ملك 

فمع كونه جنديا  القيام بهذه املهمة (سرجون اآلكادي)وقد استطاع 

يش ثم السيطرة انقالب ناجح يف مدينة كعاديا إال أنه استطاع القيام ب

احية الشام بأكملها ثم التوسع ن على أوروك ثم السيطرة على سومر

عد أول من شيد عاصمة له، ويهلذا ياد كغربا وإيران شرقا واختذ من آ

 ابرا لألقاليم.خ، وأول من شيد حكما عورية عسكرية يف التاريإم راط
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إلله إنليل هو ا رجون هذا كان يدعي أنس ويف النقوش التارخيية أن

 .(7)عةهذه املساحات الواس الذي تكفل بنصرة سرجون ومتليكه

بدو أنهم كانوا يف أنه يروب هذه إال ومع حياة اآلريني املتعطشة للح

ا وما تلحقه حلرب وعبثيتها ودمارهحلظات يقظة إنسانية يستشكلون ا

 (.sinnerرب باإلله املذِنب: )بالبشرية حتى إنهم مسوا إله احل

ذه املنطقة من ن قامت ممالك عدة يف هبعد انهيار آكاد مع عوامل الزم

ا وقد ملوكه بي أحدواليت كان محورا (babylon) أهمها مملكة بابل

هي اليت قامت  قد ادعى بدوره أن اآليهلةو توسعت مملكته يف زمانه

هد طأال يضدل فيها ويهزم الشر وبتعيينه ليحكم األر  ويقيم الع

 الضعفاء.

دوخ، كما ها له إله الشمس مراليت سيحكم بها فقد سلم (8)أما الشرائع

 يظهر يف النقش الشهري.

ا عاصمته ويرحلوا على مملكته وخيربو واثم يأتي بعدها احليثيون ليستول

 وكأن شيئا ما كان.

                                                           
(7)pp95,100. Mesopotamia the invevtion of the city 
تعرف بأنها من أقدم التشريعات القانونية )البشرية( إن لم تكن أقدمها على  (8)

 اإلطالق.
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وامليتانيني هذه  ا الكيشيني واحليثينيثم تتقاسم قوى أجنبية على رأسه

 املنطقة من العامل.

م املنطقة لكة آشور اليت ستحكوعلى أنقا  هذه املمالك ستقوم مم

 أيضا وباسم اآليهلة كالعادة.

هر أشوراك رجع إىل ذلك العصر يظييوجد يف املتحف ال ريطاني لوح 

مقيدين إىل سرى املمددين عرايا وبعل الثالث وهو يباشر تعذيب األ

ة وآذان هم أحياء، وقطع ألسنأوتاد باألر ، ثم سلخ جلودهم و

 .بعضهم بالكابالت واخلالعات

ل ق.م. قام بذبح ك 086ابل عام وحني غزا )سنيا شرييب( مدينة ب

م دمر املدينة أكوام كبرية من اجلثث ثب سكانها حتى أختم شوارعها

لسائد يف ، كان هذا هو العرف ابأمجعها ومل يرتك حجرا على حجر

 ذلك الوقت عند غزو بلد جماور.

في شعوب تدع وسيلة جديدة وهي نأما )تيجالت بيلصر الثالث( فاب

ن بعيدة، فنفى لسيطرة عليها إىل مواطبأكملها من املناطق اليت يريد ا

 .ألف فرد من موطنهم 06ق.م.  477احد يف عام و
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على قتال مملكة  فرقة واقتتال ودجتمع ستتحد مدن آشور فيما بينها بعد

كلدانيني وشعوب نيني والعيالميني والبابل ومن حتالف معهم من الكلدا

اآلشوريون  ال ممكلة آشور، حتركأخرى كثرية أمجعت أمرها على قت

دمرة ودمرت رب اآلشورية املة احلبقيادة آشور بين بعل وحتركت آل

بين بعل  ار يف نفسه،وقام آشورأعداءها حتى أشعل ملك بابل الن

يالم من روفة، حتى حمى منطقة عبإمخاد تلك املدن بوحشيته املع

البابليون  وبعد سنوات رتببيه، اخلارطة وأفنى شعبها عن بكرة أ

وا هامجثر شعوب تلك املنطقة وصفوفهم من جديد وحتالفوا مع أك

ئيا إىل غري القضاء عليهم قضاء نهاآشور وقاموا بإفناء اآلشوريني و

 رجعة.

 يتجزأ من ثقافة كانت جزءا ال لدمويةايتفق املؤرخون على أن احلروب 

ومراكز القوى  ن الصراع بني املمالكحضارات ما بني النهرين، وعلى أ

دءا هناك ب مة احلضارات اليت قامتاجملاورة مل يتوقف، وعلى أن عا

البابلية مل تقم  آلكدية أو اآلشورية أومن احلضارة السومرية ومرورا با

 إال على خلفية حروب تارخيية..

 ر حروب دود النهرين كان يتم عع هذه املمالك خارج حثم توسُّ

 وغزوات للمناطق اجملاروة..
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ن املقابر فريات جمموعات ضخمة مومؤخرا اكتشف كثري من علماء احل

ابح يف حقبة ومذ رين تبيِّن وقوع حروب بلما بني النه بني مصر وبالد

ه املمالك ببها هو توسع إحدى هذما قدمية من التاريخ، يبدو أن س

 خارج حدودها.

التاريخ  علماءحظ ابد البابلية القدمية الاملعوعلى جدران كثري من 

 املختلفة. احلربية بني املمالك توثق سري األعمال وجود نقوش

دمار.. دماء وقتل  َيُسر.. حروب وخراب ووضعٌ دمويٌّ ال إن الوضع هنا

 .. صراخ وعويل..

م فيه بالسالم لنا عن مكان آخر ننع لنستقل سريًعا آلة الزمن ونبحث

 وايهلدوء..

يه وجود، يكون للدين اإليهلي ف ولكن البد أن نذهب إىل مكان ال

ن ا بني النهرييئة موب، أما ما رأيناه يف بفالدين حيثما ُوِجد ُوجدت احلر

 خترم القاعدة، ا الشك أنه صورة شاذة الالوثنية اليت ال تدين بدين فهذ

 ناك على غريه.وال يستقيم أن نعمم ما رأيناه ه
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 :Egyptancient  (9) احلضارة املصرية القدمية

من والسالم أن تضعنا هناك حيث األ ةسنطلب من آلة الزمن هذه املر

 سالم.. يف مصر القدمية.إوايهلدوء.. حيث ال دين وال 

تبدأ ق.م. تقريبا، ل 0066فلى سنة هنا وّحد مينا مصر العليا والس

هر احلضارات أش إحدىور..وتؤسس احلضارة املصرية القدمية بالظه

 البشرية يف العامل.

وزيريس إىل رع ن آمون إىل إيزيس إىل أهنا حيث اآليهلة تتنوع وتنتشر م

للحب واجلمال،   ينتهي من آيهلة، فإلهإىل حتحور إىل آتون ..إىل ما ال

 ه لكل شيء!وإله للسحر، وإله لألمومة، وإل

طمأننا إىل أنه ال احة البال مادمنا قد افلننعم إذن بايهلدوء والسالم ور

 وجود للدين السماوي هنا.

حروب دموية متواصلة  إال عن نتجمل يفسه ن قطري مصر إال أن توحيد

جملموعة من  احلفريات واآلثار صور وقد حفظت لنا !نقطريالبني 

                                                           
The Oxford history of Ancient Egypt by peter clayton.  9

ancient Egypt. Oxford University Press. 
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جح هم بني أقدامهم يراألسرى قطعت رقابهم ووضعت رؤوس

 ة يف مصر.اء حرب الوحدة األهلياملتخصصون أن يكون وقع هذا أثن

ملصريون م بعد الوحدة اطمأن الكن لعل هذا حدث يف أول األمر ث

 القدماء وعمَّ األمن..

 ا هذه اآلالت احلربيةت..وما هذه اجللبة .. وماولكن حلظة ما هذه األصو

 مرة أخرى!

ة..حيث ماذا ويف مصر القدمي احلرب احلرب احلرب.. حرب.. حرب

 احلضارة والالدين..

العربات  توقف..جنود املشاة..من حولنا حركة دائمة صاخبة ال ت

بشرية  ت عجالتها.. أمواجاملخصصة للحروب تسحق األعداء حت

 تصطخب.. ما الذي تحدث؟

ى مصر السفلى ، استولت عل اكليوبولسهريإن األسرة احلاكمة يف 

توما بني عليا، وبدا الصدام حموأسرة أنتيف استولت على مصر ال

ع بني ة الصراملصرية فيما يعرف مبرحلودخلت احلضارة ا األسرتني..

 األسر..
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 قتل ودماء وخراب ودمار..

، وتوحيد يوبولسهرياكلر على حاكم استطاع منتوحتب الثاني االنتصا

 من.مصر مرة أخرى..وعاد ايهلدوء واأل

للحرب ..أمل  ى..ملاذا يستعد اجلميعولكن .. ما هذه اجللبة مرة أخر

 تتوحد البالد ويهدأ الوضع..

ن من إن ايهلكسوس قادمو ، ينادي املنادي ق.م 0406حنن اآلن يف 

من ا أتى بهم كسوس.. وما ايهلكسوس.. وم.. ه.اجلهات الشرقية ملصر

اذا ملثقافة الدماء إذن..ب ونؤمنم فلماذا يآسيا.. أليسوا أقواما ال دين يهل

 ل الدماء ...خرى تتطاير الرؤوس وتسيمرة أمصر عسكريا.. نغزوسي

أمحس  صر، سيقوم كاموس أخوم وبعد أن ينتهي حكم ايهلكسوس يف

وسع لتصل إىل د الدولة املصرية بالتبغزو الدول اجملاورة وتبدأ حدو

هات الدولة وتتوزع احلروب يف ج بااألناضول شرقا وليبيا اليوم غر

 املصرية املختلفة.

 ..علها تكون أكثر هدوءالنذهب سريعا إىل حقبة جديدة لف
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 أقدم النزاعات د إحدىلنشه ق م 0746سنفتح أعيننا اآلن عام 

بني  ركة جميدو ،وهي مع التاريخ املسلحة اليت شهدها شهود عيان يف

ك قادش ، ري آخر حتت قيادة ملحتتمس الثالث يف مصر وحتالف مص

الذي حسب  رماجيدون ، وهو املكانواالسم الع ري جمليدو هذه هو أ

 هاية العامل أيضا.الرؤية التوراتية سيشهد معركة ن

 لى وجه السرعة..در هذا املكان اخلطري عر الزمان! إذن فلنغامعركة آخ

من آلة  نزلنق. م . ومبجرد أن  0066 مصر القدمية سنة سننتقل إىل

مر جبعل منحوتب الرابع، والذي أالزمان سيتلقانا حراس ونوَّاب أ

ه إخناتون، وأمر ومسى نفس ! ه الشمساآليهلة إيهلا واحدا وهو آتون إل

 ه التشريد أو القتل.اجلميع بعبادة آتون وإال فمصري

ق.  0068ل سنة ن محالت القتل هذه لننزسريعا لنسلم م إذن نغادرفل

ولكننا  سمونه برمسيس العظيم،م . يف زمن رمسيس الثاني الذي ي

عارك التاريخ م  وسط ساحة أحد أشرسنجد أنفسنا يفس نزولنامبجرد 

حفظت لنا اآلثار  ملصريني واحليثيني، وقدكة قادش، بني اديم ، معرالق

وما حدث لدموية امن هذه املعارك  والنقوش املصرية تأرخيا جلوانب

 فيها.
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هري نارمر واقفا شهورة للملك املصري الشتظهر لوحة ميف حادثة أخرى 

 النقش مقطوعي الرأس، ويشري فوق صفني من أجساد جيش األعداء

خر اللوحة نقش آألف أسري، ويظهر ب 006للصورة إىل عدد املصاحب 

األسرى من  بإحدى يديه واحدا من يظهر فيه امللك نارمر وهو ميسك

 يم رأسه.رواة كأنه على وشك حتطشعره بينما يرفع بيده األخرى ه

ق. م يف حروب  040آلشوريني سنة ملصريون اابعد ذلك جه اسيو

 طاحنة.

 ق.م.  بغزو مصر. 606يز الثاني بثم سيقوم الفرس بقيادة قم

ق.م.  000ل لإلسكندر املقدوني ليسلمها الفرس بعد ذلك دون قتا

 ويبدأ عهد البطاملة..

 

۞۞۞ 
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 فارس القدمية:

الرعاة احملاربني  رة ما بني النهرين عنتكلمنا يف أثناء احلديث عن حضا

قاز، والذين كانوا قوريني الذين سكنوا سهول الباآل الذين كانوا يلقبون

 ا وفارونا ومازدا.ديفاس وميثريعبدون اآليهلة 

اك سيتأمل ري إىل بالد إيران وهنسيتجه بعض أبناء هذا العرق اآل

ويستخلص أن  وب اليت متأل العاملأحدهم )زرادشت( يف كل هذه احلر

، وسريى رؤيا هم سبب كل هذه احلروب عهتباوأ إيهلا للشر هوهناك 

ى مازدا ملسما أهورا مازدا( إله احلكمةمازادا ) يأتيه فيها اإلله

اع إله الشر ي ويوكله مبحاربة أتب)أهورا=إله(، يصحح له هذا الرأ

النساء ( من الرجال وangra mainyoقِّب بالروح العدائية )وُل

 ح العدائية يف النار.واألطفال لتدمريهم وإحراق الرو

يعتقدون بإيهلني  لذينوس الثنوية اوباملناسبة هذا هو أصل دين اجمل

ون أن فيها ادتهم يهلا حيث يعتقدللعامل وسبب تقديسهم للنار وعب

 لشر هذا.ُتحرق الروح العدائية أو إله ا
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وأتباع إله   أتباع إله احلكمةقسم زرادشت أهل األر  إىل قسمني

وب وأسيلت يم عدد كبري من احلرالشر، وقامت على وقع هذا التقس

 الكثري من الدماء.

 

 

 

۞۞۞ 
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 :10الصني القدمية

القتال  لك احلروب ومَل كل هذاما هذا التاريخ الدموي ..وما ت

 والنزاع.. 

ِجد الدين أو ة من أقدم العصور .. ُوإن هذا الشرق القريب بيئة دموي

تلون فيما بينهم ذا الشرق ال يفتؤون يتقايبدو أن أهالي ه ..مل يوَجد

 وال يؤمنون إال بلغة احلروب..

يف أقصى  ىل الشرق البعيد هناكلنرتك هذا الشرق األدنى ونذهب إ

 ..العامل

البيئات  ل مكان.. يف أحد أعرقحيث آيهلة الصني اليت تنتشر يف ك

 الوثنية يف العامل..

وهذا باجنو إله  !اجلنةك دومو إيهلة هذا هو اإلله يودي إله اجلنة، وهنا

يضا، وإيهلة الظالم أالغرب  األر  والسماء، وهذه زيواجنمو إيهلة

  وهذا يوجنوانج إله العامل السفلي)11(

                                                           
. , University of Marylandhe Ancient Dynasties"T 10 

11 The nine emperor gods: a study of Chinese spirit medium 
cults, time books international. (the heritage of non theistic 

http://www-chaos.umd.edu/history/ancient1.html
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دمية..وكثري من املئات يف الصني القوعدد ما شئت من آيهلة فقد كانت ب

 ة إىل اآلن..معابدها وهياكلها موجودة معبود

بيئة آمنة  نتكويت ال تعرف ما الدين سالشك أن هذه البيئة الوثنية ال

 ت احلروب..دمطمئنة فالدين أينما ُوِجد ُوج

 ىل بالد الصني.. لتأخذنا آلة الزمن هذه املرة إف

 العامليةات امت إحدى أقدم احلضارهناك يف أقصى الشرق يف الصني ق

(zhou dynasity أسرة زو )(تشو) ل امليالد حدود سنة ألف قبيف ،

 .حلروب الدمويةخلفية جمموعة من ا لىإال أن هذه اململكة قامت أيضا ع

ملمالك بة تعرف تارخييا حبقبة االقدمية حبق كما مرت الصني

اشت فيها ، وهي حقبة ع  (warring states period)املتحاربة

 ألسر واملمالكصراع واحلروب بني اال الصني القدمية تارخيا دمويا من

هر شل هذه احلقبة من أ، وكانت وال تزاق م 000-746بني عامي 

                                                           
belief in china by jossef adler. Chinese gods an introduction to 
Chinese folk relegions by jonathan chamberlain. 
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غربية قتل فيها راجع الوحبسب امل احلقب الدموية يف تاريخ الصني،

 .12مليون وربع إنسان

ا بني الذي عاش م  qin shin huangوقتل اإلم راطور الصيين

 . (13)نسانلكته قرابة مليون إق م. يف حروبه إلقامة مم 066-006

خ الدموية اليت يالحظ أنه من التواريواملطالع لتاريخ الصني القديم س

 ال تعرف احلروب توقفا فيه.

 

 

 

 

 

۞۞۞ 

 

                                                           
12 A great book of horrible things (8). 
13 Ibid p.(06). 
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 ايهلند القدمية:

القدمية  ؤرخون أن حضارة ايهلندإىل جانب هذه احلضارات يرى امل

نهرو بتقديم يا، وقد قام غاندي وتصطف إىل جانبهم يف القدم تارخي

ات الدموية ريخ سلمي خال من الصراعتاريخ ايهلند القديم على أنه تا

من أن كثريا  ا إىل فرتة قريبة، إالواحلروب وكان هذا املعتقد سائد

يصفونه دلون يف هذا الطرح، بل والباحثني واملؤرخني ايهلنود جيا

لقدمية كسائر حون دموية تاريخ ايهلند ا، ويرجواخلرافة باألسطورة

 ة واألثرية على ذلكقدموا أدلتهم التارخييالتواريخ القدمية سواء بسواء و

 the political كتاب 0604 د عامما صدر بهذا الصد أواخرمن و

violence in ancient india   لمؤلفهmanmohan singh . 

صهم األثرية ايهلند القديم ويف نصو وعندما حناول التنقيب يف تاريخ

القبائل اليت وصلت  إحدىهي ورة سابقا نالحظ أن القبائل اآلرية املذك

ناك، يدا واستوطنت وتكاثرت هإىل ايهلند )منطقة البنجاب( حتد

ادة تارخيهم ندية هناك، وكان كالعدى أصول األعراق ايهلوشكلت إح

 RIGكما حفظته لنا ال ) واحلروب ا بامتياز ميجدون املالحمحربي

VEDAالنص األكثر قداسة بني نص )( وص الVEDA وهو كتاب ،)

 ايهلندوس املقدس.
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اب ه النصوص من خالل كتويستطيع القاريء مراجعة بعض هذ

religions of ancient india  للكاتبLouis rinou. 

ملالحم ايهلندية اليت اوهي أشهر  -ارتا كما نالحظ متجيد قصيدة املهابه

للحروب وتصف  - شهرًة بني ايهلنودتفوق اإللياذة واألوديسة حجما و

طبوعة األمم األخرى، وهي م املعارك الدموية كأي ملحمة لدى

 ندي.مشهورة ال بكاد خيلو منها بيت ه

 

۞۞۞ 
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 لستار:ونسدل ا

م ما ندعم به هذا جند يف التاريخ القدي ونسدل هنا الستار وقد أيسنا أن

البيئة اخلالية من  والقتال، ويصور إليهليا الطرح الذي يربط بني الدين

 البد.الدين بأنها بيئة مطمئنة آمنة و

 يتجزأ من ال صراعات الدموية جزءإن احلروب والقتال والنزاع وال

 أعتى األزمنة.ألول ومنذ أقدم العصور وفجرها اتاريخ البشرية منذ 

نية مغرقة يهلند كلها حضارات وثحضارات النهرين ومصر والصني وا

قات حتفيظ ني أشرار..وال وجود حلليف وثنيتها..ال وجود هنا ملسلم

 ية أصولية متشددة..القرآن وال وجود جلماعات إسالم

آمون..  خناتون وابنه توت عنخال يوجد هنا سوى آتون ورع.. وإ

 نج.. ومحورابي وحتحور..وهان وزن ويا

يخ األوسط علنا لدموي هذا وننتقل للتارصفحة التاريخ القديم ا فلنطِو

 ئة مطمئنة تنعم باألمنم..لعلنا جند مملكة هادهذا الكالجند فيه ما يدعم 

 واالستقرار وايهلدوء..
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عيون الضيقة يف هله السمراء..ولنرتك الرق األدنى وبشرة ألنرتك الش

زرقاء والشعر رة إىل حيث العيون الالشرق األقصى.. ولنتجه هذه امل

ء واألمن..فلننتقل ال لن ُينتج إال ايهلدواألصفر الذهيب.. فمثل هذا اجلم

 إذن إىل اليونان القدمية.

 

 

 

 

 

۞۞۞ 
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 القدمية:اليونان 

ها كيان سياسي ة يونانية ظهرت على أنمدين ،«سبارتا»أو  «أس رطة»

القتال منذ  كانت تربي أبناءها علىحول القرن العاشر قبل امليالد،

هم بسبب كثرة املدينة مل تعد تسع الصغر، فقد الحظ اإلس رطيون أن

نطقة ميسينا جملاروة ، وعلى رأسها ماملواليد فقرروا غزو املناطق ا

انتصرت  تمرت احلرب طويال حتىويدعى أهلها امليسينيون وقد اس

د، وقررت يسينيا بقبضة من حديإس رطة وأبادت أعداءها، وحكمت م

 لنبوغ والذكاء.قتل أي طفل تظهر عليه عالمات ا

س رطيون سحقهم دينة اجملاورة وقرر األيف األثناء منت قوة )أثينا( امل

بهم الوهن هم يف النهاية أصاكنودخلوا معهم يف حروب كبرية، ول

ع أثينا عند رت إس رطة لالحتاد موبدأت حضارتهم يف األفول، واضط

واة احلضارة كان هذا االحتاد هو نمداهمة بعض األعداء للمنطقة، و

 اليونانية القدمية.

نا قليال لنتعرف القدمية أن نثقف أنفس حنتاج قبل أن نتجه إىل اليونان

لنتناول إذن أقدم ذه احلضارة العريقة..فعلى تاريخ هذا البلد القديم وه

عمال األدبية وناني بل أحد أقدم األمرجع أدبي وصلنا من الرتاث الي
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شهرية إللياذة ال..فلنتناول ملحمة الهليت وصلتنا يف تاريخ البشرية كا

 اليت كتبها هومريوس.

ن البداية هكذا مي كتابه بامللحمة.. مولكن حلظة .. ملحمة.. ملاذا يس

 مالحم! 

ذا؟ اليونانيون تعرف على موضوعها.. ما هنفلنقلب صفحات اإللياذة و

رب من أويهلا بول احلرب تقرع.. احلتحشدون ! الطرواديون تحشدون! ط

ينا وأفروديت حول من ونانية هريا وأثة اليآلخرها سببها النزاع بني اآليهل

وكل ! فيينهملكبري  مل يستطع احلكم ب! زيوس اإلله ابينهماألمجل 

قسمني  يهلةفروديت..لتنقسم اآلاحلكم مللك طروادة والذي حكم أل

ينهم معارك الطرواديني..وتقوم ب قسم يدعم اليونانيني وقسم يدعم

 دموية تستمر لعقود!

لى الصلح.. ويقرر هاية ويتعاهد الفريقان عنولكن السكون سيسود يف ال

اديني حصان خشيب ضخم للطرو اليونانيون االنسحاب بل وإهداء

ون استقبال لذي سيستقبله الطرواديكعربون صداقة وُألفة بينهم..وا

 م..يف بالدهم وقالعه احملتفلني
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السالم وايهلدوء  .ولو حتاربوا دهرا ولكننعم.. هذه هي اليونان القدمية.

 ألمان آٍت ال حمالة..وا

لتقرع طبول صان اخلشيب الضخم .. وفلنحتفل مع الطرواديني بهذا احل

 م أبواق االحتفاالت..وتُع السالم هذه املرة..

هذا هو  ن من داخل احلصان أليسما هذا.. من هؤالء الذين خيرجو

طروادة فال  ليونانيون يقتلون أهلاجليش اليوناني الذي انسحب!.. ا

نهار داخل اير.. الدماء تسال كاألرجل.. الرؤوس تتط يبقون على

 تنفك العني عن على جنبات املكان ال. طروادة..النساء األطفال يسبون.

يبقوا على  .. يداهمون البيت فالرؤية أفراس نافقة وعربات حمطمة

 ما هذا الذي تحدث.. أحد.. 

والذي انيني ن اخلطة احلربية لليونمل يعُد احلصان أن يكون جزءا م

 روادة.سيعرف تارخييا بعد ذلك حبصان ط

 (!ال يطمئنلقدمية )إن هذا املدخل لتاريخ اليونان ا

ا على مدن اليونان بعده أطلت مقدونيا منق.م.  004حوالي عام 

سائر  احات واسعة ودخلت معالساحة بقوة واستطاعت إخضاع مس

لى إثرها أمري يف حروب واسعة، ُأسر ع اليونانيني القدماء )اإلغريق (
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يبة( اليونانية، احتفظ به يف مدينة )طمقدوني امسه فيليب املقدوني، و

ه مقدونيا تبدو لفيليب أن بلدبدا  ، للضغط على ملك مقدونيا آنذاك

نانية وبريقها، أذهلته احلضارة اليو كقرية صغرية إىل جانب ما يراه،

 أفالطون، المذة الفيلسوف الشهريوكل إجنازاتها، كان فيليب من ت

ن ظنوا أنهم اليونان حلكمها بعد أ وعندما ُقتل ملك مقدونيا أعاده

خل مقدونيا أن يغزو دا رب املتمرديناكتسبوا والءه، قرر فيليب بعد ض

شهرة واالفتخار، اتال بالفطرة، يقاتل للسائر البالد اليونانية، كان مق

بنه هذا من تالمذة توىل احلكم ابنه، وكان ايبعدها سُيغتال فيليب، و

 أرسطو تلميذ أفالطون الشهري.

قاء يف كل مكان.. شبيني فإنهم سبب للبؤس والدة احلرفلنرتك هؤالء القا

ين هو أرسطو ة يف اليونان القدمية أرمز العقل واحلكم ولنبحث عن

(arestotales.كبري فالسفة اليونان ) وأشهر عقول .

مان.. أرسطو ه كل العقالء يف كل زالتاريخ..أرسطو الذي ينتسب إلي

رب ال توجد إال غربي الذي قرر لنا أن احلالعقل ال الذي ينتسب إليه

دلونا على هذا  فال حرب.. جد العقلالدين..أما حيث يو يوجد حيث

 العقل إذن ..
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دروس احلكمة.. رسطو آ ملعبد الذي يلقي فيهاسنرحل مع آلة الزمن إىل 

ره ويرتب ئحا غاديا ليستجمع أفكالننظر إليه وهو ميشي أمامنا را

 ته بالفالسفة املشائني..ويهلذا سيعرف هو وتالمذآراءه

(peripatetics) ..عه بالسالم نعم ملعقلية ولنلننهل منه أصوله ا

 واألمن..

له البحر ىل معبد احلوريات بنات إيا خليبة األمل..انتقل أرسطو إ

ول ببعض لطلبة حاليا..فهو مشغبوسيدون..وال وقت لديه لعموم ا

 الدروس اخلصوصية..

 !دروس خصوصية! حتى أنت يا أرسطو

 وملن هذه الدروس؟ 

 ..فيليب املقدونيبن ، امن عمره لثة عشرةيف الثامراهق لطالب جديد 

نها نسخة ذة نفسها واليت أعطى مشرح اإلليا الدروسومن ضمن 

 يف أسفاره. يهلذا املراهق يصطحبهامشروحة 

 سكندر بن فيليبإ هذا املراهق تلميذ أرسطو امسه

 ..)اإلسكندر األك ر(املقدوني
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وعة من أشرس احلروب وواجهة جمم التاريخ يفأحد أشهر قادة املعارك 

 ل العصور..القدمية بل ويف كيف العصور 

ك اجملاورة م انطلق يغزو املمالباحلروب وّحد االسكندر الداخل ث

 اململكة إثر اململكة..

 قط!ة.. وكانت قبله ال تساإلسكندر يسقط اململكة الفارسي

..ما وراء لبلقاناعراق..األناضول..اإلسكندر يضم مصر..الشام .. ال

 النهر..غرب الصني...

تل وقد ُق –الغربية  حسب املراجع –البشر  احلروب مالينيُقتل يف هذه 

هم من ألف إنسان، نصف 666يف حرب واحدة فقط من حروبه 

 .14املدنيني

رفها التاريخ  اإلم راطوريات اليت عكوَّن اإلسكندر األك ر أحد أك ر

 (15).كم مربعسة ماليني مخالقديم على مساحة تتجاوز 

يؤدي فة له ، مما سق.م. لن يسمي خلي 000عند موت االسكندر سنة 

الدولة  السلطة من مشارق حدود إىل تنازع قادته العسكريني على

                                                           
14 A great book of horrible things (6). 
15 Map Imperio de alejandro , captain blood. 
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موية تعرف ة جراء ذلك يف حقبة دملغاربها، لتدخل اليونان القدمي

ب ملوك ( ، وستستمر حروdiadochiحبروب ملوك الطوائف  )

كندر بل كة االسسبب يف إنهيار ترستتوالطوائف هذه لقرن من الزمان، 

قوم اإلم راطورية وتا روما بعد ذلك، وانهيار اليونان القدمية لرتثه

 الرومانية على أنقاضها.

 

 

۞۞۞ 
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 : اإلمرباطورية الرومانية

اطورية الرومانية لعامل ونستمر مع اإلم رإذن يف هذه الرقعة من ا فلنبق

 ن دروس املاضي..وريثة اإلغريق لعلهم استفادوا م

أحد أكثر مانية ذا! فاإلم راطورية الروإال أن التاريخ تحدثنا خبالف ه

خلي والتطاحن عانت من االقتتال الدا م راطوريات التارخيية اليتاإل

 صدارة يف هذا الباب..ية..بل قد حتتل مركز الألهلعلى احلكم واحلروب ا

شرس آلة قتل جليش الروماني بأنه أبل يصف بعض املؤرخني الغربيني ا

 .(16)عرفها العامل

وقت مبكر من  ية بالصراع الداخلي يففقد بدأت اإلم راطورية الرومان

التوسع..ويف تلك  روما وقبل أن تبدأ بتارخيها وهي ال تزال مجهورية يف

سكريا كريني بإخضاع أعدائه عاملرحلة سيقوم أحد القادة العس

نفسه حاكمًا  ية بالقوة.. ثم يعلنوسيستولي على عاصمة اإلم راطور

 وس قيصر( ..لقادة يف التاريخ )يوليأبديًّا للبالد! وهو أحد أشهر ا

                                                           
16 A history of warefare by oconell, war and epmperialism in 
republic rome by William harris.  
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من بينهم صاحبه و لعسكريني بقتلهبعدها سيقوم جمموعة من القادة ا

ارخيية كلمته حسب بعض الروايات الت وجه له قيصربروتوس الذي سي

 توس؟!( حتى أنت يا بروet tu bruteاألخرية والشهرية )

وب )مارك لية طاحنة أشهرها حرستدخل روما بعد ذلك يف حروب أه

( ضد سابقةلكة مصر وعشيقة قيصر الوستحالفه كليوباترا م أنطونيو

لسلة من احلروب ، وتستمر سفه باألمسوالذي كان حلي ()أوكتافيوس

وينهزم يف ة، شيء داخل اإلم راطوري تقضي على كلساألهلية اليت 

تافيوس يف إحدى أوكوينتصر تحران، النهاية أنطونيو وكليوبرتا وين

سيعرف بعد تولي  والذي وم البحرية،أشهر معارك التاريخ معركة أكتي

الرومانية ة حلقيقي لإلم راطوريالعرش بأغسطس، وسيكون املؤسس ا

ني تعرف تارخييا رتة من السالم الروماوستتمتع اإلم راطورية بعدها بف

روب أهلية أتون حنزلق يف ( إال أنها لن تلبث وتpax romanaب )

مان يتقاتلون م ملا بدأ الرو 060نة مستعرة مرة أخرى وذلك يف حدود س

سويا   راطوريةربعة حكام تحكمون اإلمفيما بينهم فانتهوا إىل تنصيب أ

 م أيضا فيما بينهم!إال أنهم ما لبثوا أن تقاتلوا  ه
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ة على  ال تنتهي هي القاضيوستكون هذه احلروب األهلية اليت

ن أشهر حمطات  شقها الغربي، لتكون ماإلم راطورية الرومانية كلها يف

 لتاريخ.الصراعات الدموية الداخلية يف ا

 

 

 

 

 

۞۞۞ 
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 نيةبعض احلروب الرومالى أعداد قتإحصائيات غربية ب

 

 punicة ) مع مملكة قرطاج وىلحرب اإلم راطورية الرومانية األ٭

war(17)خص( قتل فيها قرابة نصف مليون ش . 

 446اجة قتل فيها مع مملكة قرط ثانيةحرب اإلم راطورية الرومانية ال٭

 . (18)ألف شخص

 القرن ( اليت بدأت يفgladiator games) لعبة املصارعنييف ٭

ملشاهدين ، عن عر  دموي إلمتاع ا الثالث قبل امليالد، وهي عبارة

تال أمام  ساحات العر  باالقتيقوم فيه جمموعة من املصارعني يف

تل يف هذه بقتل حقيقي للخصوم، ُق اجلماهري وال تنتهي اللعبة إال

صف من رابة ثالثة ماليني ونالعرو  ع ر التاريخ الروماني ق

 . (19)املصارعني

                                                           
17 A great book of horrible things (00). 
18 Ibid p.(08). 
19 Ibid p. (00). 
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( وهي roman slave warsرومانية )ال السادة والعبيد حروب٭

تل فيها مليون لباحثني عن احلرية ُقحروب دارت بني السادة وعبيدهم ا

 . (20)شخص

 دن اإليطالية املعروفوباقي امل لرومانيةاحلرب األهلية بني اجلمهورية ا٭

ق.  88-60امي ( واليت دارت بني عwar of alliesتارخييا باسم )

 . (21)ألف شخص 066فيها م. قتل 

ألف يهودي،  066مطاردتهم قتل الرومان و حروب إبادة اليهوديف ٭

  (22) م.006-000م، وعامي  47-00بني عامي 

 

 

۞۞۞ 

 

                                                           
20 A great book of horrible things (04). 
21 Ibid p.(00). 
22 Ibid p.(66). 
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 اإلمرباطورية الفارسية:

ن قل إىل بالد فارس )إيرا، وننتع آلة الزمان مسنرتك اآلن روما مؤقتا 

حلروب  بقيادة جمموعة من اننا على حاليا(، وننزل هناك، لنفتح أعي

لى إثرها اليت تأسست ع (cyrus the greatكورش الكبري )

 .(23)لفارسيةا اإلمخينية م راطوريةاإل

لعامل القديم ية الرومانية يف غرب اففي نفس وقت ازدهار اإلم راطور

شيئا حتى صارت  الشرق تزدهر شيئا ف، كانت اإلم راطورية الفارسية يف

آنذاك، وقد دخلت  ورية الرومانية يف العاملطلإلم رااملنافس األك ر 

روب الدموية مانية يف سلسلة من احلاإلم راطوريتان الفارسية والرو

يث أسقطها ة األوىل على إثرها، حسقطت الدولة الفارسية اإلمخيني

ية الثانية قاضها اململكة الفارساإلسكندر األك ر، لتقوم على أن

راضي الرومانية الفها وتضم مجلة من األسالساسانية واليت ستثأثر أل

 التاريخ. م راطوريات اليت عرفهاإىل حدودها وتقيم أحد أك ر اإل

                                                           
23 The Cambridge History of Iran. Vol. 2: The Median 

and Achaemenian Periods. Cambridge University 

Press. 
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يف عقيدتهم  ورامازدا إله احلكمة ،كانت املمالك الفارسية تعبد أه

كمة إيهلهم اليت دسون النار كونها رمزا حلالزرادشتية الوثنية، وكانوا يق

م وتحرصون على دون النريان يف معابدهقال تنطفئ أبدا ويهلذا كانوا يو

 باجملوسية. عدم انطفائها، وسُتعرف عقيدتهم

 تاريخ الصني األوسط:

، إن مل ية عن تارخيها القديمال يقل تاريخ الصني األوسط دمو

 يتجاوزه.

  الصني بني( واليت قامت يفxin dynastyفمملكة زن الصينية )٭

اليني م تصل إىل عشرةها حصائيات قتلى حروبم. إ 07 – 6سنيت 

 . (24)شخص

 anlushanتانج الصينية ) ويف مترُّد أنلوسهان على مملكة٭

rebelion )466- 400 (25)مليون شخص 00م فقد . 

                                                           
24 A great book of horrible things (76). 
25 Ibid p. (80). 
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 the fall of yuanينية )يف حروب إسقاط مملكة يوانج الص٭

dynasity( )0076 – 0046  (26)مليون قتيل 06م( سقط.  

 collapse of the mingيف حروب سقوط مملكة مينج )٭

dynasity()1662-1635 (27)مليون قتيل 06م(، سقط . 

رفت تارخييا لصينية الثالث اليت عوفاقت إحصائيات حروب املمالك ا٭

هي ( ذلك كله، وthe three kingdoms of chinaحبقبة )

الك خمتلفة تتنازع رحاها بني ثالثة مم عبارة عن حرب أهلية صينية دارت

مليون  07يها م، فقد ُسجِّل ف 086 -086 عامي حكم الصني بني

  (28) مفقود!

 

۞۞۞ 

 

 

                                                           
26 A great book of horrible things (076). 
27 Ibid p.(000). 
28 Ibid p.(66). 
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 عودة لإلمرباطورية الرومانية

 قسطنطني: اإلم راطورية الرومانية يف عهد

همة قبل أن نغادر مع تارخيية مرومانية  ولكننا حنتاج أن نتوقف يف حقبة

 عامل..آلة الزمان إىل مكان آخر من ال

 .قسطنطني.وهي حقبة احلاكم 

إلم راطورية داخلية املستعرة يف اقسطنطني هذا أِيس من احلروب ال

وحيد راد أن يقدم مشروعه يف تالرومانية واليت ال تنتهي ، وأ

 حتت حكم واحد..اإلم راطورية حتت راية واحدة و

سني: نقسمة على صعيدين رئيالحظ قسطنطني أن اإلم راطورية م

تال بينهم، لعسكريون عن القدة االصعيد السياسي فال يتوقف القا

قد كانت اآليهلة ميع يقاتل باسم آيهلته والديين، فقد كان اجل يدعوالص

ا تقاتل أبناء ساطريهم ويرتتب على هذنفسها تتقاتل فيما بينها حسب أ

ت اإلم راطورية تصارا آليهلته، وقد كاناإلم راطورية فيما بينهم كل ان

 ات اآليهلة.ية وثنية تعبد مئاطورالرومانية إىل هذه اللحظة إم ر
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إلم راطورية ذا التطاحن هو توحيد ارأى قسطنطني أن احلل األمثل يهل

د األباطرة دخل يف حروب طاحنة ضعلى كيان سياسي واحد بالقوة، ف

ون ينيوس، واستطاع أن يكاملنافسني خاصة ماكسنتيوس وليس

 م. 007موحدة سنة  اإلم راطور األوحد إلم راطورية

احة احلرية الدينية اء الصراع الديين هو إتأن احلل األمثل إلنهكما رأى 

 يهلة اآلخرين.يهلها دون اصطدام مع آللجميع على أن تعبد كل طائفة إ

ما، وأبناؤها لتارخيية حماربة يف روكانت املسيحية إىل هذه اللحظة ا

 سهم وعباداتهم، وعاشمشردون مطاردون ممنوعون من طقو

ليت احد أهم الشخصيات أولكنه كان وثنيًّا، تهقسطنطني نفسه أكثر حيا

يحية دين معت ر  وأمرت باعتبار املسرفعت هذه العقوبات عن املسيحيني

 حلرية ألتباع املسيحية.وأتاح اداخل اإلم راطورية 

لنصارى لدائرة..حيث اكتشف أن اإال أنه وجد املسيحيني يف نفس ا

 يهلهم!!وال إلاحد لدينهم! أنفسهم غري متفقني على تصوِّر و

يما بينهم عت رين واملختلفني ففجمع قسطنطني مجيع القساوسة امل

له املسيحني، حَّد للدين املسيحي وإوأمرهم باالتفاق على تصوِّر مو

 التشريد.وإال فسيكون حكم اجلميع القتل و
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( )نيقيا( nicaeaؤوس املسيحيني يف )بدأ اجمللس األول الشهري بني ر

يف كل ات ومئات التصورات وون على عشرم وهم خمتلف 006سنة 

ثري من هذه طنطيين كانت تستبعد كشيء، إال أنه حتت التهديد القس

احد، حيث اتفقوا يف ر ون أبقى على تصّويئا فشيئا، إال أالتصورات ش

 ٍن( واحد!، هذا الوثن ال)َوَث وثان مدجمة يفعبادة ثالثة أ النهاية على

ملصريني، أو ن أو آمون ورع عند ااخيتلف كثريا عن زيوس عند اليون

كون هذه املرة هل الرافدين، ولكنه سييودي عند الصينيني أو آنو عند أ

 (.christ( أو )jesusباسم )املسيح( )

أنه دخل  بكر رجل روماني ادعىوهو تصوُّر وضع جذوره يف وقت م

 paul theبولس ) إىل امسهري غيف دين املسيح عليه السالم 

apostle=saint paulوأنه  ملسيح بعد صلبه(، ثم ادعى أنه رأى ا

 ابن اهلل!

ا ثالثة أوثان يف ا يف احلقيقة بل كانوومل يكن هذا الوثن اجلديد واحد

البن )إله السماء( ووثن يرمز ل وثن واحد، فوثن يرمز لألب )إله

ن اجلميع القوى الروحية(، ولكاألر ( ووثن يرمز للروح القدس )

 .اندجموا يف وثن واحد
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ي نفس ية ع ر القرون ، وهي هوهذه هي هي نفس املنظومة الوثن

حملرفة تعود ولعل هذه العقيدة ا ،التصورات الوثنية خالل األجيال

النهرين القدمية  من ملوك حضارة ما بني جلجامشجبذورها إىل عقيدة 

 !له وثلث واحد فقط بشريكان يعتقد أنه ثلثا إوالذي ، 

ذه العقائد ه ع األحبار والرهبانبولس ثم قسطنطني م فقط أخرج

ألوثان املعبودة يف من التصاحل مع باقي ا يف قالب جديد!! كنوع الوثنية

و اإلله املخرتع أوثان ابن اهلل هذا أروما! وقد مألت بعدها تصاوير و

ه كنائس الشرق ماء إيهلا آخر فكان ابنمع أمه اليت أجنب منها إله الس

انها، ولن انت تصور بها روما أوثس الطريقة اليت كوالغرب، بنف

 عالقة بكثري من د بل سيخرتعون ديًنا العند هذا احل القساوسةيتوقف 

 م. تفاصيله بدين املسيح عليه السال

د وأعلن نفسه دين هذا الوثن اجلدي وقد دخل قسطنطني آخر حياته يف 

  فاضال.مسيحيا، وأعلنته الكنائس مناضال

 ناء النصرانية القتلا الوثن اجلديد من أبل من مل ير  بهذوكان سبيل ك

ملوحدين الت إبادة النصارى اوالتشريد واإلبادة وقد استمرت مح

 وغريهم لعقود وقرون بعد ذلك.
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ة الرومانية إىل ل بعاصمة اإلم راطوريقسطنطني نفسه هذا هو الذي انتق

 ية ، وبعد وفاتهنطينطوأسس مدينة القس اجلهة الشرقية من اإلم راطورية

بي، اطورية، الشرقي والغربني شطري اإلم ر سيحدث صدام

ألهلية اطورية جراء احلروب اوسيسقط اجلزء الغربي من اإلم ر

  هذه احلقبة:ومن أشرس احلروب يفاملستعرة، 

الغربي على  ليت سقطت روما يف قسمهاا احلروب الرومانية األهلية ٭

 .  (29)ماليني قتيل 4م مت تسجيل 766-066إثرها بني عامي 

م( وتعرف  606-604)  توحيد رومايف جيستينيان األولحروب ٭

 . (30)ملاليني( قتل فيها عشرات اJustinian warsتارخييا بـ)

 the hundred years) ا وفرنساحرب املائة عام بني إجنلرتيف ٭

war( )0004 – 0760  31مليون ونصف  0م( قتل. 

اإلم راطورية  ارخييا للتمييز باسميستمر اجلزء الشرقي وسيعرف تسو

انيون بقيادة يسقطها بعد ذلك العثمالبيزنطية لقرون من الزمان، وس

نة اإلسالم(، إسالم بول )مدي ستصبحوالقائد الكبري حممد الفاتح، 

                                                           
29 Ibid p. (47). 
30 Ibid p. (46). 
31 Ibid p. (006). 
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وط أشد وطأة يا هذه املرة وهو سقروسيعود البيزنطيون إلسقاطها فك

ون له أوثانا هم أتاتورك، وسيقيممن السقوط العسكري على يد صاحب

كيا ال ختتلف ل بيت وكل مبنى يف ترموجودة إىل اآلن يف كل شارع وك

 لقدمية.كثريا عن أوثان اليونان وروما ا

م راطورية لشطرين الكبريين لإلعندما حدث الصدام السياسي بني ا

ملعسكر ديدة يف الشرق يقوم اعلى هذا ظهور مسيحية ج سيرتتب

احلربي  ابها الديين يف احلشدالشرقي لإلم راطورية بتوظيف خط

ذكسية، يف عرف بالكنيسة األرثوواالستقطاب السياسي، وهو ما سي

بعضا  ربية ، وسيكفرون بعضهممقابل الكنيسة الكاثوليكية الغ

لغربي حركة ق يف الشطر اقت الحويتطاحنون بينهم، ثم ستظهر يف و

ل روتستانتية، سس ملسيحية ثالثة هي اتعرف حبركة اإلصالح الدينية تؤ

ا وملوكها يف الكاثوليكية ورهبانه وستثور هذه احلركة على الكنيسة

ة أخرى ان،وتظهر حركة إصالحيحركة تعرف تارخييا بثورة الفرس

لصراع ا ع، وينتج عن جممل هذاتعرف بالكالفينية، فتنضم للصرا

القرنني   يفب تاريخ أوروبا دمويًةالدموي ميالد حلقبة من أكثر حق

وب األوروبية وهي حقبة تعرف بـ)احلر ،السابع عشر والثامن عشر

( holy european wars of relegionالدينية املقدسة( )
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ع املسيحية بعضها البعض، وتتصار تتصارع فيها املسيحيات هذه بني

وحرب األربعني  أيضا، فحرب الثالثني سنة نهاالواحدة منهم فيما بي

شرات شر سنوات وغريها من عسنة وحرب التسع سنوات وحرب الع

ألقل، ماليني شخص على ا 06احلروب اليت سينتج عنها مقتل 

ملاني حيث كانت وإبادة ثلث الشعب األ وتدمري أكثر القارة األوروبية،

  .(32)حلروبأملانيا هي احملطة األهم يهلذه ا

الرومان فقط بل  ترث وثنية اإلغريق ويبدو إذن أن املسيحية احملرفة مل

 ودمويتهم أيضا!!

 ! هل هي حروب )دينية( مقدسة حقا؟

وروبا من راع الدموي الذي أغرق أأكثر املؤرخني يرون أن هذا الص

راعا سياسيا على من أوله آلخره ص كان شرقها إىل غربها يف هذه احلقبة

استخدامه رد عامل يتم توظيفه وامللك والسلطان، وكان الدين جم

 للحشد واستعطاف اجلماهري فقط.

ل إىل صحتها أو ر بالتأمل وسردية أميوهو طرح جدي -ويرى بعضهم  

عن األطروحات  كاد تكون غائبة متاماكونها أقرب للحقيقة وإن كانت ت

                                                           
32 A great book of horrible things p.(068),(215). 
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ليت ستتسيد الواقع يف أن فكرة الدولة/ اإلله ا –سالمية ذات اخللفية اإل

ن توظيف سة كانت هي املسؤولة عأوروبا بعد مرحلة احلروب املقد

حلروب املقدسة الصدامات الدموية وا الدين وطوائفه ومجاعاته يف هذه

 اإلله.سلطوي وتغوُّل الدولة /متهيًدا إلزاحتها من املشهد ال

ين بتطويعه ياسة والسلطة يف الدويصب هذا الطرح يف أن تدخل الس

ل األول عن لدموية كان هو املسؤووحشده  يف الصراعات السياسية ا

  السياسة.تدخل الدين يف أعين هذه احلقبة الدموية وليس العكس

يت وظفت الكنيسة بها حلال الطريقة املختلة البطبيعة ا ننفيوحنن هنا ال 

لسياسي هو سياسي، ولكننا نقول أن اين يف الصراع الاخلطاب الدي

 ..لطة الدمويةجالبه إىل صراعات السالذي تدخل يف الديين أوال باست

لسلطة م خطاب يصب يف رغبات امما أدى إىل فساد الديين بتقدي

 .. مما أدى إىل تشويهديين صراع سلطوي التحشد املقاتلني يفو التوسعية

الدولة اإلطالقية  لتخلص منه.. ومن ثم تفردا اخلطاب الديين.. ومن ثمَّ

حمل املقدس  مقدسات جديدة حتلها يف احلكم والسلطة، مع البحث عن

لك الدول القومية، تظهر بعد ذدموية.. فم لتوظفه بنفس الصورة الالقدي

يف مضامينها  اركسية..إ خ اليت حتملوالعلمانية ، واللي رالية، وامل

 ة جديدة.ياأليديولوجية مقدسات دمو
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دمت حججي حتها اآلن وإن تيسر قهذه الرواية هي اليت أميل إىل ص

ول بأن الديين صحة الرواية اليت تق عليها يف حبث آخر، وال تظهر لي

ها عامة سي أفسده واليت يسلم بيف أوروبا عندما تدخل يف السيا

 نالة الغربية ولكها بأن هذا صحيح يف احلاإلسالميني ضمنيًّا وجييبون عن

 صائصها إ خ.احلالة اإلسالمية خمتلفة ويهلا خ

لعكس هو ما ذا التسليم أصال، بل اال أتفق مع هذا الطرح وال مع ه

سده من زمن لديين يف أوروبا فأفحدث، أن السياسي هو الذي وظف ا

 ة.قسطنطني إىل حلظة إزاحة الكنيس

ة بانب أسطورة حمارأسطورة أخرى إىل جردود املبل أرى أن هذا الطرح 

اليت واكبت  ع جمموعة من األساطريالكنيسة للعلم احلديث مطلقا، م

 يها.لتنوير لتضفي شرعنة علنشأة ووالدة مشاريع احلداثة وا

ن وجهة نظرنا يف جانب ن نبيِّن املسلمني أحنتاج حنباإلضافة إىل ذلك 

وروبا كان هو أن الدين املسيحي يف أفنحن إن تنازلنا وسلمنا ب، هام

الدين اإليهلي  نعتقد أن عات فإنناألول عن هذه الصرااملسؤول ا

سول بشري سى عليه السالم وهو رالسماوي الذي جاء به املسيح عي

ه وسلم إمنا علي ن أخاه حممدا صلى اهللكريم نؤمن به وبرسالته ونعتقد أ
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لذي اخرتعه الرومان  عالقة له بهذا الوثن اال  متم رسالته وشريعته ..

 سبيله! بل هو وثن ا وتطاحنوا فيما بينهم يفم تقاتلوثم انقسموا فيه ث

ه السالم فهو هم.. أما املسيح علي اخرتعوه هم .. وهو صنم ابتدعوه

 !ر ثم اجلنون الذي تبعهأجل من أن يأتي مبثل هذا التصو

تها أنهارا ال ِفعت وأسيلت الدماء حتونعتقد أن تلك الصلبان اليت ُر

 فهو مل يصلب أصال! معالقة يهلا باملسيح عليه السال

احلروب الدينية ب اليت ُعرفت تارخييا بويهلذا فنحن نعتقد أن هذه احلرو

بل هي حروب  يني ليست هي حروب دينيةاملقدسة وُقتل على إثرها املال

قة يهلما بدين  سبيل وثن وصليب ال عالوثنية الدينية بامتياز قاتلت يف

 رب السماء.

 يف خدمة مصاحل ماء لتوظَّف وتستخدملسولكنها وثنية ُصِبَغت بقداسة ا

ء من داخله ة ويف حتريف دين السماُملك من جهاألر  من سلطة و

 على أيدي مدعيه.

۞۞۞ 
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 :لتاريخ األوسطمن ا متنوعةدموية أمثلة 

اثا دموية من من العامل أيضا أحد شهدت هذه احلقبة يف نواحي أخرى

 األعنف يف التاريخ أهمها:

فقد  (0004-0060) لعامل كله!إلخضاع ا حروب جنكيز خان ٭

مليون  76بـ غربهقواته من شرق العامل و على يد قدرت أعداد القتلى

 . (33)شخص

لضحايا قدرت أعداد ا (0011-0731) حروب تيمورلنكويف ٭

 . (34)مليون 04بـ

 ويف جهة أخرى من العامل:

يف منطقة املكسيك  على إثرها ارة ماياحضيف احلروب اليت سقطت ٭

ل م(، قت mayan collapse( )466-666وجواتيماال اليوم )

 . (35)مليون شخص 0أكثر من 

۞۞۞ 

                                                           
33 A great book of horrible things (006). 
34 Ibid p. (070). 
35 Ibid p. (00). 
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 متهيد

رفة( تضرب ينا كانت املسيحية )احمليف تاريخ أوروبا األوسط كما رأ

جذور كهذه يف ع ي، وال ميكن أن ُتقتلجبذورها يف أعماق الكيان الغرب

 امل الواقع.ليلة وضحاها، ال تحدث هذا يف ع

كنيسة وباباواتها يف ة تارخيية وهي أن وضع الإىل حقيق نشري أوالدعونا 

 كبري.  تكن متشابهة إىل حدأوروبا وعالقتها مبؤسسة امللك مل

سلطاته  حلاكم الفعلي حيث تفوقيف بعض اجلهات كان البابا هو ا

كس من ذلك هات كان األمر على العاجل سلطات امللك، ويف بعض

كل األحوال  ر الكنسي، إال أنه يفحيث كان يسيطر امللك على القرا

 تمع يف آن.واقع احلكم ونسيج اجمل كانت الكنيسة جزءا ال يتجزأ من

بة القرون سمية تلك احلقبة حبقاصطلح املؤرخون الغربيون على ت

ى تأريخ واصطلحوا عل( dark agesالوسطى أو قرون الظالم )

اربة يف ذاكرة ه اجلذور الكنسية الضالعصر احلديث من حلظة إزاحة هذ

 التاريخ الغربي.

تتالية ع ر القرون متطورات ية كبرية ويبدو لنا أن مثة تراكمات تارخيو

ا يسمى باحلداثة، النهائية = عصر منتيجة ال هذه أدت مبجموعها إىل

 ون إفراز حلظة.كفمثل هذه النتيجة ال ميكن أن ت
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الذين ميثلون  فالسفة اإلغريقن زمن تبدأ هذه الرتاكمات يف رأينا م

دما قرروا أن يكون ققاته  التارخيية عنينبوع نهر العقل الغربي يف كل حت

فكار وتصورات حيد يف عملية إنتاج األالعقل هو احملرك الرئيس بل الو

حلرب وكل شيء اة واحلكم والسلم والوجود واخللق والغاية واملصلح

 إ خ.

ج حبث )ما بعد فة الغربية برفض إدراثم املنعطف الذي مرت به الفلس 

قوم على أدلة علوم الفلسفية كونه ال يالطبيعة= امليتافيزيقيا( يف ال

عد الطبيعة( ضوا فكرة وجود )ما بملموسة حمسوسة، وهم هنا مل يرف

العامل  يط هذاتسل لعلم، ويرفضونمركزية هذا ا ولكنهم يرفضون

ودية واالجتماعية يادينها اخللقية والوجالغييب على علوم احلياة بشتى م

بيعة  اعتقاده فيما بعد الطى أن يبقى املرء حرًّا يفعلوالثقافية والسياسية، 

 حلياة.يا وهامشيا على جمرى امبا يشاء على أن يبقى حبثا شخص

 ت التارخيية.كماثقال إىل تلك الرتا الشك أن هذا املنعطف أيضا أضاف

 رات الوثنيةوخيضعها للتصو قدسةبولس وهو تحرف النصوص املثم  

املباديء ها يف فالسفة السابقني ويذيباليت ورثتها أوروبا عن عقول ال

قبل بية الوثنية اليت مل تتتبيئتها يف البيئة الغر بغر  الفلسفية اإلغريقية

 ياة.احلمسرح عن  ثانهاتنحية أو تهضم فكرة ملابتالع املسيحية احلق و
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و  يف الالهوت املسيحي خ ثم علماء املسيحية الذين خاضوا

خرجوا قويهلم لسلطة الوحي، فالفالسفة األول ورفضوا إخضاع ع

 جديد. ة القدمية يف ثوب دينبشتى التصورات الفلسفية الوثني

لها جزءا من ثنية حمرفة وميهد جلعثم قسطنطني وهو يعتمد مسيحية و

 لقرون تأتي.النظام احلاكم 

 ت راية الصليب.حت ثم سنوات الدماء تلك 

 ي من داخلهىل خلخلة الكيان الكنسإكل هذه العوامل وغريها أدت 

ب يف جسد يث بدأت االنشقاقات تد، حوايهلجوم عليه من خارجه

تعلن عن  ارجمن اخل ألصوات ترتفعوبدأت امن داخلها الكنيسة 

 .قراراتهاو متلملها من السلطة البابوية

طيع نست مظاهر كثرية يف  الداخل الكنسييف هذه االنشقاقات متظهرت

 .36ت رئيسةمخسة تطوراتلخيص أهمها يف 

 

 

                                                           

 وبالمناسبة هي تطورات مشابهة لما يحدث اآلن في العالم اإلسالمي. 36 
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، وتنحية هم جديد للنص املقدسالتطور األول: مرحلة البحث عن ف

 لنصوص.علماء الكنيسة عن مشهد تفسري ا

إسقاط ة مارتن لوثر نادت بحركات اإلصالح وعلى رأسها حركف

باشر من الكتاب واالستقاء املطقوسهم و علماء الدين املسيحيمرجعية 

ل بني الدولة وائل الداعني إىل الفصويعد لوثر أيضا من أ ،املقدس

دي الذي ال ميلك أي من العامل املا -حسبه–والكنيسة فقد انسحب اهلل 

التدخل  ية ال تحق للدولةورأى أن الدين قضية شخص (37)قيمة روحية

 .(38)فيها

ان اجلدد حمل حالل بعض األحبار والرهبن حركة لوثر مل تعُد إإال أ 

م هم للنصوص وثنية ضاربة يف تفسريهاأُلَول، فقد بقيت اخلرافة وال

سة بل عززتها الدماء واحلروب املقد أيضا، كما أنها مل حتل إشكالية

ر أوروبا موية، فقد قسمت حركة لوثدوأدخلتها يف مرحلة أشد 

شرقها كل من مشال أملانيا و املسيحية إىل ثالثة أقسام فكان

كتلندا ومشال ينما كانت إنكلرتا واسبوإسكندانافيا يعتنق اللوثرية، 

                                                           
37 Not by reason alone by Joshua Mitchell pp23-30. 
38 Fields of blood pp219-220. 
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لدان القارة الفنية، وبقيت باقي بهولندا وراينالند وجنوب فرنسا ك

 ما بينها.يقاتلت هذه اجلهات ف، وتاألوروبية كاثوليكية

 مة حاكمة.لطات البابوات كمنظوالتطور الثاني : رفض اخلضوع لس

ابوات ح عند رفض سلطة البمل تتوقف نداءات ما مسي باإلصال

هم ضا ومركزيتيسلطتهم السياسية أ التفسريية للنص املقدس بل ورفض

 ظاهر هذا التطور:، ومن أهم ميف منظومة احلكم

 الشهرية نري من حركات الفرساثركات الفرسان: حيث بدأت ك: حأ

مل ككيان ها وطقوسها وتفضل العتعرت  على شعائر الكنيسة وقيود

 خاص مستقل عن أوامر البابا.

، فقد افهابابا والكنيسة وإضع: تقويض بعض امللوك لسلطات الب

ت السيطرة لقرن الرابع عشر وأصبحتراجعت السلطة البابوية خالل ا

 (39)للملوك.

                                                           
39 Fields of blood pp213 
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يحي من داخله يف ظاهر خلخلة الكيان املسمن أهم م هذه املظاهر كانت

أشد  خرىالريح تستعد لضربات أ أوروبا، وبَدت املسيحية يف مهب

 .ضراوة

 املقدس نفسه : تنحية النصالثالث التطور

للنصوص، وتقديم  لطة البابوات التفسرييةيف املرحلة السابقة مت حتييد س

ة، وسيتطور تقويض سلطاتهم السياسيوتأويالت موازية لتأويالتهم، 

ناداة بتحييد النص مرحلة امل الدخول يفب األمر إىل موضع أكثر عمقا 

لوثر وغريه  ، فبعد أن نادىروحهاملقدس نفسه والبحث عن مقاصده و

واالستقاء من  ات وحتييد فهم الكنيسةمن املصلحني بتحييد فهم البابو

قدس إشكاليات ه القراء اجلدد للنص املواج النص املقدس مباشرة،

 لظهور اارضا وغموضا، فمّهد هذعدة يف فهم ما رأوه تناقضا وتع

ادت بتحييد حيث ن د مما تقدمكة إصالح جديدة ذهبت إىل أبعحر

 مقاصده.بالبحث يف روح النص و النصوص املقدسة أيضا واالكتفاء

إدوارد  شخصية يالتطور املهم ه وكانت الشخصية احملورية يف هذا

 م(  ،Herbert of cherbury( )0078هربرت املعروف بـ )

الذي  وهو الكتاب(de veritateماله )يف أحد أهم أع والذي اقرتح

م(، وديكارت 0076غروتيوس ) سيؤثر فيما بعد يف نظريات هوغو
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طويع الدين م(، بل يف نظريات ت0467م( وجون لوك )0066)

 ككل.

اصد الكتاب على أهمية البحث عن مق ذاحاجج هربرت يف كتابه ه

رأى أن النشغال بتفاصيله، واملقدس والغوص يف روحه مع عدم ا

 ساني:طرية يف العقل اإلناملسيحية هي جمموعة مخس حقائق ف

: ودجب ، ب:دجب عبادته،جبشروجود معبود فائق للطبيعة والأ:

 خلطايا، هـ:ا يف ا: وعلى البشر أال يقعوخدمته ع ر احلياة األخالقية، د

 .(40) ملوتهلل على أعمايهلم بعد األنهم سيكافؤون أو يعاقبون من ا

 : الرابع التطور

ميها الناس دينا حية احملرفة و اليت يسيف املرحلة السابقة صارت املسي

 عابد وال وص مقدسة وال عامل والديانة ال كتاب مقدس يهلا وال نص

جمموعة من و وصار املقدس ه، ل شيءن كداسة ع، ُنزعت القشيء

يت قد تفسر مبئة جمموعة من الشعارات الاملباديء املشرتكة بني األمم، و

 وجه.

                                                           
40 Edward lord Herbert , de veritate, translated by meyrick h. 
carre , bristole uk, 1937, p303. 
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املبدأ األول  رتكة بني البشر، وأنعندما حتدث هربرت عن مباديء مش

علوم أن وقش كالمه بأنه من املهو عبادة مقدس يفوق الطبيعة، ن

مع البشر على تتنوع ومل جيداركهم مباديء البشر ختتلف وعقويهلم وم

 االختالف.ملبدأ أيضا قابل للنقاش و، فهذا اعبادة معبود معظم

ئيسية للكتاب خلخلة حتى املباديء الر تمت في هذه املرحلةإذن ف

 قدسا أصال.ألنه ببساطة مل يصبح م املقدس

 :اخلامس التطور

لقديم أن ضاعت مالمح املقدس ا بات من السهل جدا اآلن بعد أن 

جنعله ذلكم ل حمل املقدس القديم ومقدسا جديدا تحوحندد ن يِّنع

البشر على   حية وسائر امللل وأمجعاملقدس الضائع اليت نادت املسي

 قداسته.

 استهالكها ع ر ورة ابن اهلل هذه قد متبعبارة أخرى: يبدو اآلن أن أسط

 .ى مسرح العامل الغربيعل أبناء آخرين هللبالقرون والبد من اجمليء 

 

۞۞۞ 
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 !أبناء اهللاآلهلة اجلدد: 

اريخ البشرية ٍس ما، رأينا هذا يف تاإلنسان مفطور على تقديس مقدَّ

ن قوته، ن مثة قوى عظمى أك ر مكله، كل إنسان يستشعر بداخله أ

وجوده،  يفوق  من كيانه، ومثة وجوديستشعر أن مثة كيانا أك ر بكثري

ه سرعان ما يف حلظات القوة ولكن قد يتجاهل هذا الشعور الوجداني

 يتملكه يف حلظة ضعف.

بذل أي شيء سان شعور باالستعداد ليصاحب هذا الشعور يف فطرة اإلن

 ره جهده ماله كل شيء.يف سبيل هذا املقّدس، حياته عم

 اسة عننهم عندما يسحبون القدكان رّواد هذه املرحلة يعرفون أ

، فالقداسة سيضفونها على شيء آخر الكنيسة واملسيحية فإنهم والبد

 طرته.قيمة ال يتخلى عنها اإلنسان بف

ملقدس القديم، هو حمل ا إلحاللهيئته كان املقدس اجلديد الذي يتم ته

 أي شيء إال )الدين(.

ئز، األمة .. ا املقدس، الدولة..جاامللك من املمكن أن يكون هو هذ

 الدين فال. ماأاملقدس إذن أي شيء،  وارد، العرق.. ال بأس..، فليكن
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هو من نفسه  س القديم ألن ابن اهللولكن الناس كانوا يقدسون املقد

 ونزع قداسةديد بتقديس هذا املقدس اجل ، فكيف ُيقَنع الناسجاءهم به

يضفي عليه مراسيم ل  لنا أحد أبنائهيم، الُبد من أن يرسل اهللالقد

 .القداسة

ريقية قليال، كان ب يف ذاكرة الفلسفة اإلغننقلحنتاج أن نتوقف هنا 

م وأفهامهم اس ال يستوون يف عقويهلفالسفة اإلغريق يعتقدون أن الن

لعقول يهلم اإلذعان ألهل ا وحكمتهم، وأن سائر الناس ينبغي

حلقيقة مؤيدون لناس عقال وحكمة هم يف اأن الذين فاقوا اواحلكمة، و

عد أن وصلوا مع طول هذه القوى بة أهدتهم خارق ميتافيزيقية من قوى

تدخل بعد ذلك ا، هذه الفلسفة اليت ساملمارسة إىل مرحلة تؤهلهم يهلذ

لنبوة بشيء ة حيث فسروا الوحي واعلى ما يسمى بالفلسفة اإلسالمي

 من هذا.

فالطون لعقول سقراط وأرسطو وأ روبا القدمية إذنمل ختضع أو

ميتافيزيقية  عقويهلم مؤيدة من قوى وغريهم إال بعد أن أقنعوهم بأن

 خارقة.

 وهل القداسة إال هذا؟! 
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ة الصراعات ار الدماء ومل حتل مشكلإال أن عقول هؤالء مل تنِه أنه

نصر دخال عنتهي، فقام قسطنطني بإاإلغريقية والرومانية اليت ال ت

ليخرج مبقدس  ،ناكما رأي وثنياتهمجديد ودجمه مع فلسفات اإلغريق و

ت إمرته، ل ذلك وتتوحد أوروبا حتجديد مساه ابن اهلل، لعله ينه ك

راعات الدموية كما  ينه شيئا بل استمرت الصمل املزعوم ولكن ابن اهلل

ة اجيئا، فكّنا حباء اهلل اإلغريق صنعوا شهي ، فال ابن اهلل هذا وال أبن

رقة حتل لنا ل مؤيدة من القوى اخلاإذن إىل أبناء جدد هلل ذوي عقو

 معضلة الصراع اإلنساني والدم.

من سيهدينا إىل  خ أبناء جدد هلل! وهمسيظهر على مسرح التاري اعنده

 املقدس اجلديد.

مثال  (41)س هوبزواد هذه املرحلة كتوماسيتحدث أبناء اهلل اجلدد من ر 

ي )هم هنا اضل صراعات املم عن أن الدين كان هو سبب ك0046

ون قائلني: فيجب إذن ريدفس لكنهملدين( ون اينزعون صفة القداسة ع

 .هاعليهي تسيطر أن تنهي الدولة سلطات الكنيسة و

                                                           
 onو   (behemoth=the long parliament) أفكاره المشار إليها في كتابيه 41

the citizen .وقد تكلمت عليها بشيء من التفصيل في كتاب مستقل 
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د ا سوى إحالل مقدس جديسنالحظ هنا أنهم مل يصنعوا شيئ

 . ه(نيسة/اإللقديم )الك)الدولة/اإلله( مكان املقدس ال

ع ج أنه كما أخضكان هوبز تحاج (42)(leviathanيف كتابه اللوياثان )

فيجب على  ذكور يف الكتاب املقدساهلل اللوياثان وحش الفوضى امل

 رة للدين.أن تكبح القوى املدم امللكية

 ية هي اليت ستنفذ رغبةمللكية وبني اهلل فامللكهنا ُيقرن بني ا ونالحظ أنه

/ الدولة)لى رة أخرى يضفي القداسة ع هذه القوى، ماهلل يف تدمري

 (.اإلله

انتخاب ملكا و  خلي عن تعصباتهم الدينيةللتأيضا  دعا هوبز الناس

 .وكأنها أفكارهم هم أفكاره أن يتقبلوامطلقا و

 اإلله(هذا منوذج للـ)امللك /و وهل التقديس األعمى إال هذا؟ 

ع السياسية املعتمدة لذي ُيعد من أوائل املراجا يف )األمري( مليكافيليو

مري وأفعاله حتى ضفاء مسحة القداسة لألال ختطيء عني القاريء إ غربيا

 ،كرر هذا يف كتابه كما جملاورة بوحشيةا إن اضطر إلخضاع املناطق

 األمري/ اإلله(.) تقديسي واضح وهذا منوذج

                                                           
 42 university Leviathan edited by Richard tuck, Cambridge 

press 1991,p.223 
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س أمري ينتقد جان جاك روسو تقدا (العقد االجتماعي)يف و

العامة لألمة  وخالصتها أن اإلرادة ،ميكافيللي، وطرح فكرته كبديل

 .اينبغي للجميع أن خيضع يهل

 .اإلرادة العامة/ اإلله() وهذا منوذج تقديسي آخر 

ت الناس ال تتفق : إراداه مفاده أنقد أورد إشكال على طرحولكن  

يطرح روسو  ،خنضع يهلا الناسامة بل ختتلف، فمن أين لنا بإرادة ع

أن العام وال ن العامة ال يفقهون الشأمبا ملخصه اجلواب على هذا 

ما تقرره اليت تعرف مصاحلهم و يعرفون مصلحتهم بل )النخبة( هي

ارجا عن ع، ومن خرج عنه يكون خالنخبة جيب أن يصوِّت له اجلمي

  !اإلرادة العامة مستحقًّا للقتل

 له(.النخبة / اإلوذج )منوهذا منوذج تقديسي دموي صارخ 

  لسابقة.عاظ هم أصل املعاناة اأصر هوبز على أن القساوسة والو

وعاظ إزاحة تكون إزاحة القساوسة والهل س وتحق لنا أن نتساءل

 وعاظ جدد.مطلقة، أم سيطلع علينا قساوسة و

اطف الشعبية اليت ملتسببون يف إثارة العوأن الالهوتيني هم ارأى هوبز 

 ية.تؤدي إىل حروب أهل
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 حلروب األهليةلى الالهوتيني ستنتهي اعندما نقضي عونتساءل حنن: 

 ؟!إذن

ية الدينية ات املاضي هو احلرفاحلل الذي قدمه لصراع (43)أما جون لوك

 دخل للدولة فيه.، فالدين حسبه مسألة شخصية ال ت

مة وامللك واألمري والعرق واأل الدولة هل تقديس نا نتساءل:ولكن 

لوك نفسه الذي ف ال يبدو ذلك، يضًا؟!صية فردية أكون مسألة شخسي

ة االستبدادية طة املطلقة االعتباطييدعو للحرية الشخصية يؤيد السل

من أشد  تلهم يف أي وقت. وكانللسيد على عبيده ولو أدى إىل ق

 يني .زعها من مالكها احمللمؤيدي املستعمرات األمريكية ون

املوت يف سبيل فكرة اخللود ب حلقبةحتى اخللود فقد رفض رواد هذه ا

يقول  –ذا وحده املوت يف سبيل األمة فهحلوا حمله اخللود بأاإلله، و

                                                           

( a letter concerning toleration) أفكاره المذكورة في رسالته الشهيرة 43 

وتكلمت على أفكاره بشيء من التفصيل في (، two treatises of govermentو)

 رسالة خاصة.
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لود، ألن األمة هو ما يهب اإلنسان اخل –الفيلسوف األملاني فيتشه 

 .(44)عد موتناوجدت منذ فجر التاريخ وستبقى ب

ي الطبيع سة فإنه منتكم إليها عامل السيايف ظل الفلسفة املادية اليت تحو

املال  ج سيمل يف كتابه فلسفةأن نرى حالة املال / إله، فجور

philosophy of money ون عات املال ستكتحاجج على أن دجم

د اإلله يف لدينية، وستحاول إجياهي الوريث أو البديل للتجمعات ا

يقتتل يف سبيل  أن نرى العامل املادي األشياء، وبالتالي فمن الطبيعي

 .هاملال / اإلل

 (.االقتصاد كدين)لسون يف كتابه ولصيق بهذا الطرح طرح روبرت ني

ا بل مثة نقد ريات ُأمجع عليها غربيومن اخلطأ أن ُيظن أن هذه النظ

فسها، ويف حقل داخل الذات الغربية ن عميق ُوجِّه ملثل هذه النظريات

رخ اإلجنليزي لورد ملثال قد استنكر املؤالعقل الغربي ذاته، فعلى سبيل ا

وفا ة( عند روسو، متخم فكرة )اإلرادة العام0660-0870أكتون 

                                                           
 what a people is amd what is love and fatherland inيراجع  44 

addresses to german nation, Cambridge university press 2008 
p105. 



80 
 

)إرادة وهمية(  تحدث عنها روسو وأمثالهاإلرادة العامة اليت ي من أن

 .(45)ن ذاتهاريات يف سبيل الدفاع عستحطم كل احلقوق الطبيعية واحل

ي لألمري ربيني منوذج ميكافيللوقد انتقد عشرات املتخصصني الغ

 ما يهلتلر وأمثاله.وجعلوه رمًزا للديكتاتورية مله

 اقضها.نكما انتقدوا جون لوك وحريته وت

 .العقد االجتماعي وانتقدوا خنبة جان جاك روسو يف

ملقدسات من  نقد مهم لدعوى إلغاء ايف تقول كارين أرمسرتونجو

)إن كان بإمكاننا  :فضل وأكثر أمًناالتاريخ الغربي من أجل مستقبل أ

التضحية شيء الذي يقبل البشر بأن نعرف املقدس على أنه ذلك ال

يد دجسيدا لقومية قد أصبحت بكل تأكا حبياتهم ألجله فإن األمة

 (46)للمقدس(

مت عن خل العقل الغربي وتكلوقد أفردت احلديث عن اخلالف دا

همنا هنا أن التوجه ، إال أن الذي يمستقل حبثتوجهاته املختلفة يف 

عممها وقدمها على اآلراء و تلكصدَّر  السياسي العام يف أوروبا وقتها

                                                           
 myths and memories of the nation by antony smithيراجع  45 

p33. 
  fields of blood, p267انظر 46
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لكنيسة واستبدال متطتائها يف سباقه مع االأنها الرأي األوحد وذلك 

 مقعدها يف احلكم.

ستقضي بإزاحة  ا ألبناء اهلل اجلددمثل هذه األطروحات وعشرات مثله

قدير مسألة ت أقصىوجعله على  الدين من مركز القلب يف أوروبا

 اريخ مضىبان أثرية تتحدث عن تشخصية فردية، وستصري الكنائس م

بان أديرتهم لتالوة وسيغادر الرهوانقضى، سيتوقف الالهوتيون عن ا

مع  إذن يدموعد جد علىسنكون وسيخفى الكتاب املقدس قسًرا، و

 ئنان.السالم واألمان والرخاء واالطم

يه أفكار احلداثة األك ر الذي توِّجت ف سننتقل بآلة الزمن حلضور احلدث

عهم باألمان جلدد، حنتفل مألر  اوالتنوير هذه اليت صاغها آيهلة ا

 ليت أغدقوها علينا.الذي أهدوه للبشرية، واحلرية ا

 

۞۞۞ 
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 الثورة الفرنسية

 !عيةعدالة اجتما ،حرية ،مساواة

 ،تحب احلرية واملساواة من ذا الذي ال، ستغالال بشعاإن احلرية واملساواة كلمات طنانة ضخمة استغلت ا»

عادة ؟ على العكس لكن هل جعلت الثورة الرجال أكثر سلقد كانت منذ األزل من تعاليم سيدنا املخلِّص، و

 «ذي دمرها وحطمهاإننا أوالء الذين أرادوا احلرية ونابليون هو ال

 من رائعة عمالق األدب الروسي تولستوي

 «احلرب والسالم»

يه ماليني البشر يف فامتياز، ُقِتل إن التاريخ األوسط تاريخ دموي ب

سريعا مع آلة  ، فلنغادر هذا الزمانحروب مصاحل تافهة وغايات بائسة

ديث، هناك ىل أهم حمطات العصر احلالزمن ، ونطلب منها أن تنقلنا إ

حضر احلدث أو سجن الباستيل، لن يف باريس ، قريبا من قصر فرساي

 Révolution) رة الفرنسيةاألهم يف التاريخ احلديث، الثو

française) (0486-0466)م. 

سقاط طبقة ال ، تهتف بصوت واحد إلهنا حتتشد طبقات الفقراء والعم

واحد  رستقراطية، تنادي بصوترجال الدين، وطبقة النبالء األ

ليت متأل ة(، إن هذه ايهلتافات ا)مساواة، حرية ، عدالة إجتماعي

سي للمآ ، وداعا للحروب وداعااألجواء حولنا مؤذنة بفجر جديد
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ووداعا  لدين وحروبهم املقدسة،ووداعا للدماء، ووداعا لرجال ا

رية والعدالة نا سوى للمساواة واحلللكنيسة وإقطاعياتها، ال مكان ه

 االجتماعية.

 وتنتصر الثورة... 

 عهد اإلرهاب!:

 ولكن ما هذا الذي تحدث؟!

 و الطرد! فأينصريه القتل أو السحل أكل َمن خيالف الثوار يف الرأي م

 احلرية إذن! 

االجتماعية  تشريد ! فأين العدالةكل من مل ينضم للثورة مصريه ال

 إذن!

 ل! ِترج عن طاعتهم ُقأرباب وآيهلة من خ هل الثوار

 وار وبني طبقة النبالء..لثما هو الفرق إذن بني ا

 سة هذه..ة املقدسة والثورة املقدسبل ما الفرق بني الكني 
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 ن ملن دان يهلمين يوزعون صكوك الغفراوما الفرق بني رجال الدين الذ 

 ن انضم يهلموزعون صكوك الغفران مل، وبني رجال الثورة الذين يفقط

 !فحسب

د آليهلة من نوع ة اآليهلة ، أم هو ميالهل هذا العهد هو عهد نهاية فكر

 !ية بامتيازلطبيعة وهذه آيهلة بشرآخر ، فتلك آيهلة جاءت من وراء ا

بكل من  ه رجال الكنيسة ونكلواما الفرق بني الدين الذي اخرتع

 ل بكل من خيالفه!... ومت التنكي لثواراخالفه..والدين الذي اخرتعه 

.. وبني لوثنينيوغريهم من آيهلة ا ورع آتونما الفرق بني زيوس و

 هؤالء.. ينيلعقلآيهلة اغريهم من و ميكافيللي وروسو ومونتسيكيو ..

 ويوليو 9871ين يوليو ب الثورة الفرنسية زوغب واكبد الذي ُسمِّي العه

ني يف الرأي راحل إبادة املخالفوالذي شهد مرحلة من أوسع م 9811

 هاب(.. رهاب(!، نعم )عهد اإلريف التاريخ احلديث بـ )عهد اإل

 (la Terreurيسميه الفرنسيون )

 (the reign of terrorواإلجنليز )
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ا إعدام دين العامةص وأعدم اآلالف يف امليااألشخاوقد ُقتل فيه آالف 

 ...رد اآلالف وطرد اآلالف، وشبدون حماكمات مجاعيا

 Noyades deفايهلم فيما يعرف بـ أغرق اآلالف مع نسائهم وأطبل 

Nantes 

زر! م بسبتم ر اجملا0460نة ويسمي املؤرخون شهر سبتم ر من س

(The September Massacres) 

 :47سبريالثوار روب قال يومها قائد

If the basis of popular government in peacetime is 

virtue, the basis of popular government during a 

revolution is both virtue and terror; virtue, without which 

terror is baneful; terror, without which virtue is 

powerless. 

لسلم هو الفضيلة حلكومة الشعبية يف وقت ان أساس اإذا كا )ترمجته: 

إن  !رهاباإلو فضيلةاللثورة هو ، فإن أساس احلكم الشعيب خالل ا

ب ال قوة يهلا وال الفضيلة بال إرهاو. اإلرهاب بال فضيلة ويل ومهلكة.

 .(أثر

                                                           
47 "Maximilien Robespierre: On the Principles of Political 
Morality, February 1794". Fordham University.  

https://legacy.fordham.edu/halsall/mod/1794robespierre.asp
https://legacy.fordham.edu/halsall/mod/1794robespierre.asp
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ملتأثرين بأفكار ذا ومنظِّره من أشد اكان روبسبري قائد عهد اإلرهاب ه

 .نتسكيو يف روح القواننيالعقد االجتماعي وموروسو يف 

بدون هاب ألف شخص يف عهد اإلر 76اعرتفت الثورة بقتل 

نه قتل يف عهد يون احملايدون فريون أ، أما املؤرخون الغربحماكمات

 666ا ال يقل عن م ة واملساواة هؤالءعلى أيدي ثوار احلرياإلرهاب 

 !(48) ألف شخص )نصف مليون إنسان(

مل تقف يف صف  ن العقول املتميزة اليتأيضا جمموعة موار الث أعدم

ميز أنطوان ديثة كالكيميائي املتالثورة يف سائر حقول العلوم احل

 ظم املؤثرين يف( الذي كان من أعantoine lavoisierالفوازييه )

، بنفس (49)احلديث جي يف العصرلوم الكيمياء والبيولوتطور ع

اع ذ،  فقط أ ليليولكنيسة قبل ذلك الفلكي جاااحلماسة اليت قتلت بها 

مل تحدثونا عن يو وطاروا بها كل مطار وحادثة جاليلالفرنسيون لنا 

 لوم احلديثة الذين كانتالع لفرنسية وعلماءيت ذحبتها الثورة االعقول ال

 املقصلة هي مصريهم.

                                                           
A great book of horrible things (066) 48 

 the) يراجع في مجازر الثورة التي ارتكبتها في حق علماء العلوم الحديثة 49 

incidence of terror in the French revolution by Donald greer) 
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 اديثة وأخفوا علينالعلوم احل لعلماءة متاما كما حدثونا عن دعم الثور

أيضا حقيقة دعم  للثورة، وأخفوا علينا مهبدعم امشروطكان أن هذا 

من  ل الدعمحم ونن يكون الباحثالكنيسة للعلوم احلديثة شريطة أ

نظرية كوبرنيكوس من ذلك استقبايهلم حبفاوة لو املوالني لسلطة البابا

اليت استلهم منها و ،بولس الثالث احول مركزية الشمس يف زمن الباب

لي للبابا، لوها من ك رنيكوس املوا، ولكنهم قبظرياتهجاليلو ن

 ن سلطة الكنيسة.ورفضوها من جاليليو املتململ م

لدرجة  دوار ذاتهاتكرر يتبادل أبطاله األتبدو احلياة أحيانا كسيناريو م

 امللل.

وث العربية ذات  الطرح السائد يف البحخلاًل يف هناكوحنن نرى أن 

رب كرد فعل مقابل نشأة العلمانية يف الغاخللفية اإلسالمية اليت تؤرخ ل

لو من االختزال فمثل هذا الطرح ال خي ،لرفض الكنيسة للعلم احلديث

ي مؤسسة لعلم احلديث مثله مثل أواملبالغة ، فموقف الكنيسة من ا

ديثة الداعمة االت املشجعة للعلوم احلبعض احل يرتاوح بنيأخرى 

،  ا الداِعم كما قدمناهط املواالة لسلطة البابلبحوثها احملتفية بنتائجها بشر

حلاالت ذا الباب، ويف بعض اويف بعض التحققات سنجد إهماال يهل
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ة السياسية هذا عند خوف املنازع سنجد حماربة يهلذا الباب، ويغلب

 يسة كأي كيان مستبد.نوسحب البساط من حتت أقدام الك

لبحث العلمي نية اليوم بعضها يشجع امتاما كما نرى يف الدول العلما

بعض الدول لدول ال تكرتث له، ووينفق عليه ويدعمه ، وبعض هذه ا

ئها خشية سحب لعقول املتميزة من أبناالعلمانية املستبدة قد حتارب ا

 البساط الشعيب من حتت أقدامها.

لذي استنفد اجلهود خلو  الالهوتي املسيحي اأن ا وإن كنا ال خنتلف يف

جلة اإلبداع لتطاحن والدماء عطَّل عواألوقات ثم أدى إىل الفرقة وا

االت حجر عثرة ة، وكان يف كثري من احليف حقل العلوم احلديثالعلمي 

عميم القائل مبحاربة ادل يف املبالغة والتأمام حماوالت اإلبداع، ولكننا جن

ذا السبب بعد ا، كما جنادل يف جعل هاحلديث مطلًق الكنيسة للعلم

مال األسباب لفكرة العلمانية مع إهتعميمه هو الدافع األول لنشأة ا

عن املوضوع يف  ا، ولعلنا نفرد احلديثاألكثر مركزية وأهمية يف نشأته

 حبث آخر.
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 املعارك املقدسة:

أصدر  زمخها إذ نته بل زادفلم تإزاحة الكنيسة  بعدأما املعارك املقدسة 

 ة اجلماهري ،توجيها بانتفاض 0460أغسطس  00املؤمتر الوطين يف 

نصر الثورة وإظهار له بالتوجه إىل احلرب وتأمر اجملتمع كله بنسائه وأطفا

 كراهية امللوك.

 نصه:

All Frenchmen are permanently requisitioned 

for service into armies, young men will go 

forth into battle, married men will forge 

weapons and transport munitions, women 

will make tents and clothing and serve in 

hospitals, children will make lint from old 

linen, and old men will be brought into the 

public squares to arouse the courage of the 

soldiers while preaching the unity of the 

republic and hatred against kings)50(  

                                                           
  history of warfare, by keegan, p.344Aالنص في  50 
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جليوش بشكل باخلدمة يف ا طالبون م كل الفرنسينيترمجته: )

تزوجون فسيجهزون جال املرك، أما الردائم،الشبان سيحاربون يف املعا

ياب وختدم يف هز النسوة اخليم والثاألسلحة وينقلون الذخرية، وستج

دمية، وكبار خليوط من املالبس القاملستشفيات ، وسيصنع األطفال ا

جلنود من خالل امة   لرفع معنويات االسن سيستدعون إىل الساحات الع

 .(كوظهار الكراهية للملالتشديد على وحدة اجلمهورية وإ

 اإلبادات اجلماعية:

أشهرها مذحبة و ة للمخالفني للثورةهذا إىل جانب اإلبادات اجلماعي

 :(vendee genocideفيندي )

نتائج األولية سيشر الرونالد  املؤرخ الفرنسي، نشر  0680في عام ف

تكاب قوات الثورة واليت تثبت ارملوضوع حول هذا ا اليت توصل إليها

 لتهرسا يف vendeeيف مدينة  0467الفرنسية ملذحبة مجاعية سنة 

Le Génocide franco-français نقحة من ، وهي نسخة م

 الدكتوراه.  رسالته

الفرنسيني دمييني ن قبل الصحفيني واألكاللتشهري م بعدها سيشر تعر 

  .من الزمن بل قرنني وقعت قألحداث اليتيف الرواية الرمسية ل هلتشكيك
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ى األقل ؛ ال ة لبعض الفرنسيني علأصبحت الثورة أسطورة مقدسفقد 

  يف قداستها.املشكينيبلطف مع  يتعاملون

رشيف يف األ تشفهااك وثائقب،  0600مارس  7يف سيشر عاد ولكن 

كانت )): يقول ،نذ أوائل الثمانيناتالوطين يف باريس تؤكد ما عرفه م

 خون على درايةة الفرنسية. كان املؤرإبادة مجاعية خالل الثورهناك 

التمرد يف صفون يلثورة. . لكنهم دائما ومة واسعة النطاق لمبقا تامة

 الصحيح ) توصيفه داًل من( بأنه حرب أهلية فاشلة ب0460فيندي )

 .)51((((إبادة مجاعية

 

 احلروب األهلية واخلارجية:

ة داخل فرنسا اسعة من احلروب األهليوأعقبت هذه األحداث موجات 

 ملؤيدين إلرهاب الثورة.بني الرافضني لدموية الثوار وا

                                                           
,au genocide du Vendée: Reynald Secher يراجع للحديث عن المذبحة ) 51 

(preface l’humanité contre legal crime d’un mécanique mémoricide:

William Goldnadel; afterwords by Hélène Piralian and -by Gilles
ons du Cerf 2011) Stéphane Courtois, Éditi 
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 سبيل ملكية ينهم فهؤالء يقاتلون يفبل وتقاتل الثوار أنفسهم فيما ب

 .طلوبةم مجهورية فرنسية دستورية منشودة وأولئك يف سبيل

الداخل  ليت وقفت مع مصاحلها يفكما تشكلت التحالفات اخلارجية ا

 روبية كلها.حلروب يف القارة األوالفرنسي وبدأت موجة واسعة من ا

 م(:0001-م0017احلروب النابليونية )

ا فيها من بالء الفوضوية هذه بكل مرية الثوسريث مجهورية فرنسا 

الفرنسي  ت، والذي سيقود اجليشرجل عسكري امسه نابليون بونابر

الثورة  ايةديث، وحتت رعصر احليف سلسلة من أشرس احلروب يف ال

رية عدالة فرنسية ذاتها، مساواة حالشعارات ال الفرنسية وحتت

اجع الغربية رات سُيقتل حسب املراجتماعية، وحتت ضجيج هذه الشعا

ابليون دنيني يف حروب نمبني عسكريني و  52شخص أربعة مالينيقرابة 

 املختلفة.

واحلرية والعدالة  ةت شعارات املساوانعم أربعة ماليني شخص ماتوا حت

 االجتماعية!

                                                           
52 A great book of horrible things (066). 
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دى بأعلى صوته قط مدينة يف حروبه ناالغريب أن نابليون كان كلما أس

 dieu me la donne, gare a quiبكلمته  الفرنسية الشهرية:

la touche 

 يل ملن تحاول مّسها((يها اهلل والولقد أعطان)) 

 م اهلل!الثورة الفرنسية أيضا تقتل باس

ىل هزائم ، ولكن سيؤول أمره إسيسجل نابليون انتصارات ساحقة 

تبدأ لم( ثم نفيه. 0806ة ووترلو )متتالية ستتوج بهزميته يف معرك

 حلديث.صعود على مسرح التاريخ اعدوتهم التارخيية بريطانيا بال

تلت يف حروبها حتالل بلدان العامل وقإال أن فرنسا استمرت يف حركة ا

ط، وهي لضوء على حالة واحدة فقر، ونسلط اهذه ماليني البش

ا للجزائر خالل تلت فرنسا إبان احتاليهلقاحتالل فرنسا للجزائر فقد 

كثري  زائري، وقد اعرتفم فقط قرابة مليون ج 0874 -0806سنيت 

 . 53من الغربيني بهذا الرقم

الفرنسية  مواردها فُتعرف بالقارةأما إفريقيا ببلدانها وشعوبها و

 املستباحة!

                                                           
53 A great book of horrible things (086). 
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رة الفرنسية اكب وتال أحداث الثوهذا السجل الدموي األسود الذي و

وتوثيق ما حدث  ربيني وكتبوا يف بيانشهد به جمموعة من املؤرخني الغ

ورة الفرنسية التاريخ األسود للث ، ومن أشهر ما كتب يف ذلك كتاب

(Le Livre noir de la Révolution françaiseالصادر ،)  يف

صحفيني لرية من املؤرخني واوالذي ساهم فيه جمموعة كب ،0668

بي العنيف لى نقد اجلانب اإلرهاالفرنسيني، وال يقتصر الكتاب ع

صر التنوير، وينتقد يم الثورة وما عرف بعللثورة الفرنسية ، بل يتناول ِق

ن قيم وما رفعوه ثورة وروادها الفكريون مالتسليم املطلق ملا نادت به ال

 .من شعارات

ن ابتكروا دينا ها الفرنسيون من الديففي اللحظة ذاتها اليت ختلص في»

لدماء اليت تسال ا (54) «لقيمة املقدسةجديدا جاعلني من األمة دجسيدا ل

 يف سبيلها أنهارا.

 أنه:( عن شعوره مبا جرى بde tocquevilleيع ر )

a new kind of religion , an incomplete 

religion, it is true without god, without ritual, 

and without life after death, but one which 

                                                           

 fields of blood, p.254 من كتابهامقتبسة مقولة لكارين أرمسترونج  54 
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nevertheless flooded the earth with its 

.soldiers, apostels and martyrs (55) 

، نعم ليس العم ليس دينا متكاميقول: ظهر نوع جديد من الدين، ن

، ولكنه مأل س فيه خلود بعد املوتله إله حمدد،وال طقوس، ونعم لي

 هداء أيضا!األر  باجلنود واحلواريني والش

 

 

 

 

 

 

۞۞۞ 

                                                           

 the old regimw and the French revolution, by alexis يراجع 55 

de toqueville, vol1 p101 
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 ستعماراحتالل العامل أو ما يعرف باال

 )يوتوبيا من نوع آخر(

 الله لم يترك األرض لتبقى فارغة!!

 جنتيلي                                                                        

دبياتهم لعامل أو ما يعرف يف أانطلقت حركة االحتالل الغربي ل

ملستعمرون ادس عشر تقريبا، كان اباالستعمار يف أواخر القرن الس

يف شرق  البحرية يطروا على أهم املعابراألوائل هم ال رتغاليني الذين س

م 0606ل عربي ومضيق ملقة وحبلوأفريقيا وغرب ايهلند واخلليج ال

منوذج لعابرة للمحيطات يف أأصبح يهلم سلسلة من املستعمرات ا

 امية األطراف.متكامل إلم راطورية دجارية مرت

يتني ويقتلون سبان يهامجون األمريكويف األثناء كان املستعمرون األ

د ألراضي ويأسرون العبيا سكانها األصليني ويستولون على

 .ويسيطرون على املوارد واألموال

 066قارب من اإلسبان يشحنون ما ي يف نهاية القرن السادس عشر كان

 هب سنويا، وبهذهمليون غرام من الذ 0,6مليون غرام من الفضة و
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 األمريكيتني غربا إىل  راطورية عاملية متتد مناملوارد ايهلائلة أقاموا أول إم

 اء واسعة من أوروبا.شرقا وتسيطر على أجزالفلبني 

 ( منحازين إىلhumanistsيون )وكان مفكرو عصر النهضة اإلنسان

 هذا املشروع االستعماري.

ستعمار العامل رنسيون وال ريطانيون الانطلق بعدها ايهلولنديون ثم الف

شر يف حركة االستعمار وُقِتل ماليني الب نيكله من أسرتاليا إىل األمريكيت

 ما سيأتي معنا.ذه يف مشارق األر  ومغاربها كه

تمع املثالي م على ختيل اجمل0600توماس مور  (56)تقوم )يوتوبيا(

رب إال لصد اليوتوبيون إىل احل يعيش يف جزيرة معزولة وال يذهب

لتحرير  م وأراضي حلفائهم أوهجمات اجليوش األخرى عن أراضيه

 ية.اإلنسان بودية باسمالبشر املقهورين من الظلم والع

ن الكثافة السكانية  يف اجلزيرة وتعاني موحني يزداد عدد السكان احملليني

مرات على ل أبنائهم لبناء مستعسيكون اليوتوبيون خمولون بإرسا

 .غلها السكان األصليوناليابسة حيثما توجد أر  ال يست

                                                           
56 Utopia : Cambridge university 1989 pp89-90 
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كون يرتصليني الذين متاما قتال السكان األ ورأى اليوتوبيون أنه من امل رر

نها آلخرين من االستفادة مأرضهم معطلة ومهملة ثم مينعون ا

 الستفادة منها.يعة جيب على اآلخرين اوامتالكها ألنه وفق قانون الطب

 م( املشهورtacitus( )006ملؤرخ )نرى بني سطور توماس مور آراء ا

دل عن أن الروماني حيث كان جيا بالتنظري والدفاع عن االستعمار

 .(57)ي ملك للجميعال ميلكها أحد ه األر  اليت

ؤون من قبل ن البشر بطبيعتهم مهيوقبل ذلك كان أرسطو نفسه يرى أ

لشعوب( وأن ريق( وحمكومني )سائر االطبيعة أن يكونوا حكاما )اإلغ

نّ احلرب عليهم مني لن يستسلموا وأن شهؤالء املهيئني أن يكونوا حمكو

 (58)ال رية! ضروري مثل ضرورة صيد احليوانات

واحلرية هو الذي  بونابرت ثورة العدالة ووريث الثورة الفرنسية نابليون

ى مصر، اليت شرق العربي ع ر محلته عللل مهد لالستعمار الغربي

 ىل جنوبها.اإلفريقية من مشايهلا إ استباح الفرنسيون بعدها القارة

ر من سابقتها، الستعمار يف مرحلة أخطومع بدء الثورة الصناعية دخل ا

 steamخرتاع احملرك البخاري )بدأت الثورة الصناعية مع افقد 

                                                           
57 From the arts of war and peace by gentili pp47-48 
58 Aristotle, politics 1256.b.22 from the basic works of 
Aristotle. 
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engine )سرعان ما الثورة اجلديدة، و كان الفحم هو قوام هذهو

ملصانع ىل مناجم الفحم وإىل اترك املزارعون مزارعهم وهرعوا إ

ملصانع وبهذا بدأ ردود املزارع ومردود ااجلديدة، فليس مثة مقارنة بني م

ة كنز يف رائعته األدبيسى تشارلز ديبالغة وأصوَّره بعهد العمال الذي 

ية دينة الصناع( وشبه فيها املhard timesالشهرية أوقات عصيبة )

 باجلحيم.

دعوها يف لفحم األوىل اليت أومل يكن العمال يتصورون مع قطع ا

لصناعية ذاتها ريب ستؤول هذه الثورة ااحملرك البخاري األول أنه عما ق

ع جديدة من لذخرية .. واخرتاع أنواعة السالح واإىل تطوير صنا

زناد..وأنهم ح بضغطة واحدة على الاألسلحة اليت حتصد مئات األروا

 سيكونون يف طليعة ضحاياها.

كلود مينيي، د وليام آرمسرتونج، ومت تطوير البنادق والرصاص على ي

ون على قتل ا ألول مرة أنهم قادروهنري شرابنل، وجد الرماة وقته

سافة يارد، تلك امل 0066عد ومهم دون االشتباك معهم ومن بخص

بالرتدد الذي  تبلد الشعوري الغريزياليت ستساهم يف خلق حالة من ال

 ييّن الضحية!يولده القتل عن قرب والنظر يف ع

 دخول اعية اجلديدة ستتسبب يفومل يعرفوا أن هذه الثورة الصن

التاريخ حيث  وية ع راألكثر دماالستعمار يف مرحلة هي األشرس و
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 غذي بها مصانعه،ن املواد اخلام اليت يسيستبيح املستعمر العامل حبثا ع

ها ويقتل التجارة حملتلة ليفر  التجارة بثم يرسل مصنوعاته إىل البالد ا

يما مسي بعصر التنوير ع الفيزيائيون األوائل فمتاما كما مل يتوق احمللية،

ا ستضاف لألمام أن يوما م عةوهم خيطون بالفيزياء خطوات واس

ها مالمح ادالتهم، وستشكل نتائجمعادالت فيزيائية يسرية إىل مع

 ه.عصر األسلحة النووية الذي نعيش

 

 

 

 

 

۞۞۞ 
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 ديد!االختالف على تفسري املقدس اجل

 آلهلة اجلددا سبيل تعينيالصراع يف و

 

لتسابق على خضم مرحلة االستعمار وا ويف بعد الثورة الصناعية

ني القوى العاملية وارد البشرية والتنافس بالسيطرة على املواد اخلام وامل

ع القوى املعادية يون منطا جديدا من إخضاوروباكتشف األ املختلفة،

كان لصناعية.. ا  العضالت العسكرية واعربال حرب، بل مبجرد است

 أوتو فون س وزراء بروسيا الشهرييقدوتهم يف مثل هذه احلروب رئ

ديدية ونظام ة يف تطوير السكك احلبسمارك الذي استثمر أمواال كثري

ذية، ومتكن بهذا حلديثة واملدافع الفوالالتلغراف وزود جيشه بالبنادق ا

تلك هذه تصار على دول مل تكن متاالستعرا  الصناعي املسلح االن

حلرب النمساوية يف اا فعل كميبا، التقنيات احلربية بدون حرب تقر

م واحلرب 0846سية م واحلرب الفرنسية ال رو0800ال روسية 

 م.0807الدمناركية ال روسية 

لتصنيع ، ويف ية يف سباق التسلح وااندفعت بعدها كل األمم األوروب

رف واحد أما سمارك كان التفوق لطخضم السباق نسيت أنه يف حالة ب
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يطرون على موارد ألسلحة احلديثة ويسن اصار اجلميع ميتلكواآلن وقد 

كيل خارطة توازن القوى ويعيد تش العامل كان البد من َحَدث يعيد

 املوارد واملصاحل.

يف سبيل املسيحيات  ل اآليهلة املتناحرة ثمتقاتل األوروبيون قدميا يف سبي

أو أممهم كما تحلو   سبيل آيهلتهم اجلديدةاملختلفة ، وسيتقاتلون اليوم يف

 تسمية آيهلتهم.يهلم 

عبدوا ما ال تحصى تعيني اإلله ف ريق يفيف أوروبا القدمية اختلف اإلغ 

 بيل إيهله.من آيهلة وتقاتلوا بينهم كل يف س

النسخة  لى تفسري املقدس هل هوويف أوروبا املسيحية اختلفوا ع

ا ستانتية وتقاتلوا فيمالكالفينية أم ال روت الكاثوليكية أم األرثوذكسية أم

 كل يف سبيل إيهله.بينهم 

هم آيهلة جديدة وا أممهم ودويهلم ومصاحلوروبا احلديثة عندما نصبويف أ

اجلديدة ستختلف  رة املظلمة وأن اآليهلةنسوا أنهم مل ي رحوا نفس الدائ

نسية ترى نفسها يق متاما، فاألمة الفرفيما بينها كاختالف آيهلة اإلغر

ا ومثله ألمة الروسيةا  ريطانية ومثلهااملقدس األوحد ومثلها األمة ال

 يف سبيل إيهله اجلديد. ، وسيقاتل اجلميعسائر األمم
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 احلرب العاملية األوىل 

الفكري ليشمل   التنوير ذروة إنتاجهيف تلك احلقبة بلغ عصر ما مسي ب

االقتصادية، الثقافية والسياسية ومجيع شؤون احلياة االجتماعية و

لعدل واملساواة اة ميلؤها اعدت حبيوُنسجت آالف النظريات ، اليت و

 واحلرية يف الغرب.

الذين تسببوا  دور رجال الدين أولئكوعلى األر  مت حتييد الكنيسة و

أحل التنويريون م ث،  املقدسةدينية يف سلسلة من احلروب الحسبهم 

فالفرنسي يعيش  ،ل الوالءات الدينية حم الوالءات القومية والوطنية

 ني مثله وهكذا.سية ال كنيسته، واألملانوميوت يف سبيل قوميته الفر

ئف املختلفة الءات الكنسية للطواوبهذا ختلص الغرب من كابوس الو

 يف أوروبا املسيحية. ومما أنتجه هذا من حروب طائفية

أو كان  –  ءهؤالرباب التنوير إال أنه حدث ما مل يكن حبسبان أ

إلم راطوريات  قدسةامل صاحل القومية! فقد تعارضت امل -حبسبانهم 

تعارضت مصاحل  متاما كما ،ما قدمناهك أوروبا ودويهلا املختلفة

سرعان ما دخلت و  العصور الوسطى،الكنائس املتصارعة يف أوروبا يف
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يان على اقتصادي ليحافظ كل ك الدول الغربية يف سباق عسكري و

ل حملاولة حالفات بني تلك الدووجوده، ثم تشكلت جمموعة من الت

 . الكيانات املختلفةبني ازن قوى غربيإحداث تو

ني ومل يكن هناك ل احتدم بني املتنافسإال أن صراع املصاحل مل يتوقف ب

ة العسكرية، حسم هذا الصراع بالقو بد عند مراكز القوى الغربية من

طوريات األوروبية م رالتتطاحن اإل ،وسرعان ما قرعت طبول احلرب

 ية والروسية واجلمهوريةان ال ريطانم راطوريتفاإل والروسية فيما بينها

يف  ية والنمساوية اجملريةواإلم راطورية األملان ()احللفاء الفرنسية يف جهة

 حرب مل يشهد يف، بهم بلدان أخرى ثم حلقت )دول املركز( جهة

 46د للقتال فيها حش املية األوىل،التاريخ مثلها عرفت باحلرب الع

! وخلفت ط الكنيسةة رغيدة بعد سقوحبيا إنسان كانوا قد ُوعدوامليون 

يني قتيل، ي عمر احلرب عشرة مالمن القتلى يف أربع سنوات فقط ه

تمعة يف عدة وب الدينية املقدسة جموهو نفس العدد الذي خلفته احلر

 قرون!

يسة باسم الكن ال أواًلسي هي، فقط كانت ُتهيف أوروبا  وبقيت الدماء 

 طوريات. راأو امللك وصارت تسال باسم اإلم
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ت شروطها على طانيا ومن معها، وأملانتهت احلرب لصاحل احللفاء بري

الشروط ظلما  الشعب األملاني يف هذهدول املركز، وقد رأت أملانيا و

)وعلى رأسها  عاهدات بني املتصارعنيوتدمريا لبالدهم فكانت هذه امل

ب هي هي غرب أنها طوت صفحة احلراليت ظن ال معاهدة فريساي(

ا رر األملان أن ينتقموق عندماملية ثانية اليت تسببت يف التجييش حلرب عا

 من اجلميع.

  الثانيةاحلرب العاملية 

الم راطوريات إىل األوىل وبعدها حتولت بعض لعاملية ايف أثناء احلرب ا

امت يف روسيا قلة واحلرية، حيث مجهوريات تبشر مواطنيها بالعدا

لروسية صر اإلم راطورية ام بقيادة لينني لتنهي ع0604الثورة البلشفية 

 الرغيدة. اة بني اجلميع واحلياةوتبشر مواطنيها بالعدل واملساو

د شعبها بنفس ىل مجهورية احتادية تعكما حتولت القيصرية األملانية إ

 املصري السعيد!

يت رب العاملية األوىل وال يف احلاخلاسر األك ر - قررت أملانيا )النازية(

كسره ودفن عنصر األملاني اآلري ورأت أنها كانت حرًبا إلذالل ال

ميع االنتقام من اجلم اجتياح بولندا و0606 سنة -مقوماته احلضارية 
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ل احملور ول اليت عرفت باسم دووقد حتالفت معها جمموعة من الد

لى دول احملور ، رب علن احللفاء احلكإيطاليا واليابان واجملر، فأع

 ر حدث احلرب، اليت كانت أك وشاركت أكثر دول العامل يف هذه

مليون  86و46اد القتلى ما بني دموي يف التاريخ، حيث قدرت أعد

ع عشرات صفهم مدنيني أبرياء! من قتيل! يف مخس سنوات فقط!!

 الالجئني.املاليني من اجلرحى واملشوهني و

حتت عنوان ))قد  مقاال  تلك احلقبةيف سيكتب املؤرخ األشهر ويلز

 0676منذ عام تهى حدوده(( يقول فيه: )نموصل العقل البشري إىل 

ا أن تدفع ة العظمى كان من شأنهوقعت سلسلة من األحداث العاملي

ىل نهاية ن أن البشر قد وصلوا إبأي مفكر أو مالحظ ذكي للتأكد م

يتيه فخرا بتلك  انلقامة والذي كاملطاف، وأن ذلك الكائن منتصب ا

 نفد ذاته(.نهايته وأنه قد است الصفة قد وصل بتلك األحداث إىل

 

۞۞۞ 
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 لثانيةمرحلة ما بعد احلرب العاملية ا

 بريطانيا

ظمى، وكوَّنوا سرح العامل كقوى عى مأطل اإلجنليز يف تلك احلقبة عل

من أسرتاليا  ألطراف توزعت مستعمراتهامرتامية ا ك رى م راطوريةإ

تغيب عنها  اإلم راطورية اليت الشرقا إىل أمريكا غربا، ُعرفت ب

 الشمس.

اجم ودماء وم قامت على أشالء ومجإال أن هذه اإلم راطورية قامت ي

 العامل. الشعوب املستضعفة يف شتى أحناء

(the truth our empire killed millions) 

 « تلت املاليني!يقة هي أن إم راطوريتنا قاحلق»

  (johan hariيطاني جوهان هاري )بهذه العبارة افتتح الكاتب ال ر

 ة.فة اإلندبندنت الشهريمقالًة أثارت اجلدل نشرتها صحي

بلد واحد فقط  اد قتلى بريطانيا يفوللباحث املنصف أن يبحث عن أعد

عامل، فقد اشتهرت يف يف الال ريطانية  وهو ايهلند أحد أشهر املستعمرات

 famines ofد اجملاعات العامة )حقبة االستعمار ال ريطاني للهن
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british india ستئثار م جرَّاء ا0666إىل  0406( بدءا من سنة

شركاتهم التجارية ها ونقلها إىل بلدانهم واإلجنليز مبوارد البالد وثروات

عشرات  ةوسجلت يف تلك احلقب ،وحرمان املواطن ايهلندي منها

 اجملاعات.

 شر.واثنني، بل ماليني البأهذه اجملاعات مل تقتل شخصا 

  59.مليون هندي 04عدد ال يقل عن ترى بعض املراجع الغربية أن ال

 الثني مليون.ثبق فيوصل الرقم إىل أما جوهان هاري يف املقال السا

ال تع ر عن  أن هذه األرقام كلها 60وترى كثري من الدراسات الغربية

وقتها،  من سكان ايهلند % 06ميثلون  احلقيقة وأن قتلى هذه اجملاعات

 مليون إنسان. 06وال يقلون عن 

                                                           
59 A great book of horrible things (066). 
60, "Social Crisis and Epidemic Disease in the Famines of 

Nineteenth-Century India," Social History of Medicine, by 
David Arnold. 
 The effect of famines on the population of India, The 

Lancet, Vol. 157, No. 4059, June 15, 1901, pp. 1713-1714; 
Sven Beckert (2015). 

Late Victorian Holocausts: El Niño Famines and the Making of 
the Third World, by mike Davis. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Late_Victorian_Holocausts:_El_Ni%C3%B1o_Famines_and_the_Making_of_the_Third_World
https://en.wikipedia.org/wiki/Late_Victorian_Holocausts:_El_Ni%C3%B1o_Famines_and_the_Making_of_the_Third_World
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ين من بية وهي اليت حيدت الدكما زرعت بريطانيا والدول الغر

يان ديين نطقة اإلسالمية وهو كحياتها! الكيان الصهيوني يف امل

 أصولي عقدي توراتي بامتياز! 

اهلل وتلك هي  أنه الشعب الذي اختاره علىحيث تقوم فكرة دولته 

 األر  اليت اختارها اهلل له.

۞۞۞ 
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 الواليات املتحدة األمريكية

غيب عنها!  قيل أن الشمس ال تيتختلت الشمس عن اإلم راطورية ال

 ات املتحدة األمريكيةالوالي سطعت يف مساءوم راطورية ال ريطانية، اإل

ى ك رى تسعى أن تكون املشهد العاملي كقو رةاصد علىلترتبع هذه املرة 

 وحيدة.

 ا(عودة للوراء )تاريخ نشأة أمريك

 «تابعة طريقنااهلل يدعمنا ولدينا ما يكفي من النور مل»

 ون أندرهيلج                                                             

عد ب لقارة األمريكيةايدا بالتوافد على بدأ األوروبيون )اإلجنليز( حتد

وا هناك س عشر تقريبا ، واصطدماكتشافها يف أواخر القرن اخلام

ن ايهلنود احلمر( ، فكان أ)لذين عرفوا تارخييا بـابسكان البالد األصليني 

بادة العرقية يف أحد أك ر عمليات اإل ارتكبوا يف حق السكان األصليني

 التاريخ كله.
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ـ وتعرتف الدراسات الغربية يف حد  تهم يف مليون مت إباد 06د إطالعي ب

إال  م واستمرت لقرون،0760نة عمليات اإلبادة هذه اليت بدأت س

 !(61)ف ذلكأضعا لى أن العددأن من تبقى من نسل هؤالء يصر ع

حدود عام  مليون أفريقي يف 06إىل  06باإلضافة إىل نقل ما بني 

 .(62) أمريكا الشماليةم باإلكراه ليصبحوا عبيدا يف0866

اء الرق شر سرتقاق هذه بأن إلغتحاجج هنري فان ديك عن حركة اال

 !(63)ص املقدسةألنه يعادل الرفض املطلق للنصو

                                                           
أميركا واإلبادة الجماعية، أميركا واإلبادة الثقافية، العكش ) راجع ثلاثية الأستاذ منير61 

 أميركا واإلبادة الجنسية(.

 the African من أهم مراجع تجارة العبيد وتعذيبهم في مرحلة نشأة أمريكا 62 

slave trade by basil Davidson 1450-1850 

 the character and influence of abolitionism by henvy يراجع 63 

j. van dyke, p137. 
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العرقي  الحقا سيستمر التمييز وبعد صدور قرار إلغاء العبودية

يد جمموعات  ني من أصل أفريقي علىواإلرهاب املتكرر على األمريكي

 .(64)لعنففسها بإيقاف هذا ات نعنصرية بيضاء، ولن تتعب السلطا

 وقت سطوة يفدون اجلدد فكانت أما الشعارات اليت رفعها الواف

ص احلركات ، باألخدينية كنسية شعارات الكنيسة يف أوروبا

 (، فهذه احلركاتpuritanismال روتستانتية وحركة التطهري )

ىل حد ألر  اجلديدة، وصلت إأضفت قداسة دينية على احتالل ا

ينزل فيها املسيح ملقدسة املوعودة اليت سوادعاء أنها األر  اتقديسها 

أن تسيطر عليها  ! فكان والبدالتوراة بل واملذكورة يف آخر الزمان

د لعبت الكنيسة ئتها لنزول املسيح، وقاأليدي اآلمنة اليت ستقوم بتوط

، وصلت إىل يا يف أحداث نشأة أمريكاورا حمورواخلطاب الديين د

والتزين املبالغ ا اخلمر والقمار والزن امات على شربدرجة فر  الغر

 .(65)فيه

                                                           
 strain of من أهم مراجع العنف األمريكي العنصري تجاه السود 64 

violence:historical studies of American violence by Richard 
maxwell 

 العميقة التي فرضها المسيحيون هناك في تلك الحقبةيراجع حول المظاهر الدينية  65 

religion and society in the early litreture of Virginia  
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عمرين ن خصص هذه األر  للمستكان الشعار السائد أن اهلل هو م

 قف أمام إرادة اإلله.ي إمناوأن من يقف أمامهم 

اما على سؤال بق يف حرب الثالثني عأجاب جون أندرهيل احملارب السا

رمحة مع السكان حيني التعامل بملسيحول ما إذا كان من الواجب على ا

يكفي من النور  دعم اإلجنليز ولدينا مااهلل ي»األصليني؟ فأجاب: 

 .(66)«الستكمال طريقنا

 باالنهيار يف أوروبا الدينفيه لذي بدأ وحاجج بالدوين بأنه يف الوقت ا

 يث سيؤسس مملكته.فإن املسيح انتقل إىل أمريكا ح

 بعناية. ت خمتارة من اهللمراوكان وليام مسيث يرى أن املستع

 .(67)عاملن خطة اهلل لتنوير الأما جون آدمز فكان يراها جزءا م

ة الدينية احل تعرف مبراحل الصحوبل كانت متر املسيحية هناك مبر

(the great awakening)  .أشهرها أربع 

                                                           
 fields of blood, p. 242 بواسطة نقلته 66 

 fields of blood pp.245-246 يراجع 67 
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األوروبي وما  ص حجم الكنيسة يف الواقعتقليويف مرحلة الحقة مع 

األمريكي  سيتطور اخلطاب الديين اتهامات بالتخلفوجه يهلا من 

عرف اليوم مع مزيج مبا ي داثيلشيء قريب من اخلطاب الديين احل

 ,بالتنمية البشرية

رتفع شعارات سة متاما عن املشهد سويف مرحلة الحقة مع غياب الكني

ية دالة االجتماعة والعشعارات احلرية واملساوا نبإىل جاالعقل والتنوير 

 كالثورة الفرنسية.أيضا 

نية اليت أرادت أن ية على )أمها( ال ريطايبدو أن ثورة )البنت( األمريكو

ضد فرنسا  مريكية لتمويل حربهاتفر  ضرائب على املستعمرات األ

تأثرين حبركة فقد كان قادة الثورة م تعد حدثا حموريا يف هذا التحول

لذي ال يعتقدون ا كانوا من الربوبينيالتنوير ومستلهمني ألفكار لوك و

علن االستقالل لوحي هذا احلدث الذي أبألوهية املسيح وال يعتقدون با

 على أعقابه.

م( هنا 0800م وجيمس ماديسون  )0800وقام توماس جيفرسون 

 بدور لوك وهوبز هناك.
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اختيار  ة، فكل إنسان له حقكان يطرح احلرية الديني (68)فجيفرسون

يفرسون أن ق لك اختياره؟ يرى جدينه، ولكن ما هو الدين الذي تح

لوحي! صي ال يكتسب عن طريق االدين هو حمض إميان واعتقاد شخ

املشرتكة بينك  ره جمموعة من األفكارفجعل الدين الذي أنت حر باختيا

 قدس.موبني غريك ال عالقة يهلا بشيء 

ال ي قيد يضعف العقل وبأن العبودية للدين ه (69)وحاجج ماديسون

 يل.ميكن أن يتناسب مع أي مشروع نب

ورة جوهرية ساني مستقل ومنفصل بصوكانا يطرحان أن الدين نشاط إن

 عن السياسة.

                                                           
 faith of our fathers by Edwin gawstad, san Francisco يراجع 68 

harper and row 1987, p.38  وقد تكلمت على أفكاره بشيء من التفصيل في

 بحث آخر.

وقد تكلمت على أفكاره بشيء من   memorial and remonstrance يراجع 69 

  التفصيل في بحث آخر.
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بأن السكان  وزير احلرب بالقول جيفرسون هذا هو نفسه الذي خاطب

هم أو طردهم تخلف جيب أن تتم إبادتماألصليني يف أمريكا هم شعب 

 .(70)ش الغابةر من املسيسييب مع وحوأبعد ما ميكن، إىل اجلانب اآلخ

إبادة  دة وهيرايات ستبقى الغاية واحوال ومع اختالف الشعارات

اسم التطور ن هذا باسم الكنيسة أو بسواء كا  السكان األصليني

ستسال دماء أو باسم أي شيء آخر و الطبيعي للبشرية أو باسم العقل

 ة األمريكية.ل جمد الواليات املتحدالسكان األصليني أنهارا يف سبي

تنظريات  تشريدهم سيتم على وقع وبعد إبادة السكان األصليني أو

باألمس  اليت فتحت البالدة جيفرسون وماديسون إخضاع الكنيس

هم لقساوسة ودجريدكنيسة ومت إذالل ا 7666ومصادرة ثرواتها وإزالة 

 من أعمايهلم.

فال مكان  األمان واالطمئنان، حنن إذن على أعتاب عهد جديد من

 لكنيسة هنا أو قسيس.

                                                           
 ,genocide in the age of the nation state يراجع الكتاب المهم 70 

vol2:the rise of the west and the coming of genocide pp26-27. 

 American holocaust: the conquest of the new ويراجع أيضا لألهمية

world. 
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 ة تضع بصمتها على العاملاحلداث بعد انتصارأمريكا 

ديث على موعد نيسة كان العامل احللكبعد مرحلة حتييد الدين وإزاحة ا

عصر اجلديد.. يت ستشكل مالمح هذا المع البصمة األمريكية األوىل ال

.فلننعم بالسالم لدين وُأبِعدت الشعائر.قد ُأزتحت الكنيسة ومت حتييد ا

 إذن.. أو هكذا قيل!

ة برأسها على طلت فيه أمريكا احلديثكان احلدث العاملي األول الذي أ

للمسة اخلتامية لثانية، حيث قامت بوضع احلرب العاملية االعامل هو ا

انيتني )هريوشيما وويتني على مدينتني ياببإسقاط قنبلتني نيهلذه احلرب 

نابل حسب (، قتلت هذه الق0676أغسطس  6-0وناجازاكي( )

ا ن املدنيني، أمألف إنسان عامتهم م 066اإلحصاءات الرمسية 

 ا فال حصر.نيًّاجلرحى واملصابني واملشوهني جي

 بيل محاية األمة!ية الضربة النووية يف سأقر وقتها اجملتمع الدولي بشرع

 ثم استمر مسلسل الدم!

لى يد اجليش ني أن أعداد القتلى عيرى جمموعة من املؤرخني الغربي٭

ية احلرب العاملية كا يف العامل منذ نهااألمريكي أو على يد وكالء أمري
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دولة  04 مليون إنسان،و يف 06 – 06ني الثانية إىل اليوم يرتاوح ما ب

 حول العامل.

للكاتب  0606يف أواخر عام  وترى دراسة أمريكية حديثة نشرت٭

رتاف ( وجوب االعjames A. lucasاألمريكي جيمس لوكاس )

 .(71)عاملألمريكي ووكالؤه حبق الباجلرائم اليت ارتكبها اجليش ا

ل أن نتحدث عن فتتحها كاتبها بأننا قباليت ا- راسةتكشف هذه الد

د القتلى ال أن نتحدث عن أعداأعداد قتلى هجمات سبتمر جيب أو

ة األمريكية أن القوات العسكري - الذين قتلناهم حنن حول العامل!

فاة مليون حالة و 06إىل  06لي كانت مسؤولة بشكل مباشر عن حوا

ق )حرب العراق وحربي العرا فيتناميةالل احلروب الكورية وخال

 (.والكويت، ثم حرب احتالل العراق

 إىلما بني تسعة  ب األخرية كان هناكحلرويف اكما ترى الدراسة أنه  

كونغو ن وأنغوال ومجهورية المليون حالة وفاة يف أفغانستا 07

باكستان واتيماال وإندونيسيا والدميقراطية وتيمور الشرقية وغ

                                                           
71 US Has Killed More Than 20 Million People in 37 

“Victim Nations” Since World War II, article by james 
lucas. 
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 .والسودان

نية نذ احلرب العاملية الثاماء العامل تقريبًا مجيع أجز الدراسة أنوترى 

 .هدفًا للتدخل األمريكيكانت 

لواليات املتحدة على هو أن افلتوصل إليه االستنتاج العام الذي مت اأما 

و  06فاة ما بني لعاملية الثانية عن واألرجح كانت مسؤولة منذ احلرب ا

ع أحناء ات املنتشرة يف مجيمليون شخص يف احلروب والصراع 06

 .العامل

د القتلى على أنه عشرة أضعاف أعدا أما أعداد اجلرحى فرتى الدراسة

 األقل.

ة مسؤولة عن ة أن السياسات األمريكيترى الدراس أفغانستانففي ٭

 د.مليون شخص يف هذا البل 0مقتل ما يقارب 

أن الدراسات  م( تشري الدراسة إىل0660) حرب احتالل العراقويف ٭

 ألف قتيل عراقي يف 066فت برقم الغربية األمريكية حتديدا اعرت

 قيقة.م ال ميثل حتى نصف احلاحلرب، ونعتقد حنن أن هذا الرق

ي على النفوذ فيها الصراع األمريكي الكوب ترى الدراسة أن أجنوالويف ٭

 ألف شخص. 466ألف و 066تسبب يف مقتل ما يرتاوح بني 



120 
 

انزر وما ارتكبه لديكتاتور القمعي هوجو بدعمت أمريكا ا بوليفياويف ٭

 من جمازر يف حق خمالفيه.

ب فيتنام، سكري األمريكي إبان حرأدى القصف الع كمبودياويف ٭

حيث توىل اخلمري  يئة دموية يف البالدإلحداث حالة من الفوضى وإجياد ب

بادة لكل من ال كم وقاموا بعمليات إحلاحلمر )عرقية كمبودية( مقاليد ا

 0 يقل عن ليات اإلبادة هذه ما الينتمي لعرقيتهم، وقد قتل يف عم

 ونصف مليون كمبودي.

تل قرابة نصف جنم عنه مق لكوريتنياويف تدخل أمريكا يف صراع ٭

 مليون كوري.

فقا لبيان احلكومة وتقول الدراسة أنه الشهرية ف فيتنامأما حرب ٭

كريني  املدنيني والعسعدد الوفيات بني فإن 0666 يف عامالفيتنامية 

 .مليون 6.0خالل حرب فيتنام 

 

 كمبوديايكا يف تدخل أمرلوفيات يف ا فإن أضيف يهلذا الرقم عدد٭

 0.4انت حوالي كيتنام ذاتها، ووهو تدخل متعلق حبرب ف والوس
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 .مليون 4.8 كونيلى يف حرب فيتنام ، فإن إمجالي عدد القتمليون 

 .ماليني  6 فتعرتف برقم ألمريكيةا جلنة احلقيقة االفرتاضيةما أ

فقا جمللة نيويورك و زير الدفاع السابق ،روبرت ماكنمارا ، ويعرتف و٭ 

 .مليون 0.7  اختار رقم باملاليني ولكنه امينين عدد القتلى الفيتنبأتاميز 

القوات يدي تى أحناء العامل على أوتراجع باقي قائمة القتلى يف ش

 .ملذكورةاألمركية وحلفائها يف الدراسة ا

۞۞۞ 
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 االحتاد السوفييت

ى العامل إىل اضي تقاسم النفوذ عليف مخسينيات وستينيات القرن امل

لقا من خلفية لسوفييت يف الشرق، منطجانب أمريكا يف الغرب االحتاد ا

 شعوب.إحلادية ترى أن الدين أفيون ال

ما فعلت فرنسا سمح ملسجد وال لكنيسة،وكي فال وجود هنا لدين وال

يهلة البشرية ممن لت مكانه جمموعة من اآلبإزالة دين الكنيسة وإيهلها وأح

ار الدين طا بعد أن صنفس اخل عرفوا برواد عصر التنوير ، على

ين ماركس حتاد السوفييت، سيحل دون الشعوب يف االالسماوي أفي

 ليك لينني!هو ما سيمليه علصحيح جنلز مكانه، وسيكون املعتقد اوإ

وكل من سيخرج  ،ية إله رابع هو ستالنيثم انضم إىل قائمة آيهلة الشيوع

فسيكون مصريه  ،و شريعة ستالنيأ عن ملة ماركس أو عن دين لينني

 القتل ، والقتل فقط.

ن الدين لبشر، بتهمة اخلروج عوقد ترتب على هذا قتل ماليني ا

 ، وبلدانه.الشيوعي، يف خمتلف قارات العامل

ووكالءه يف خمتلف   أن االحتاد السوفييتيرى كثري من احملللني واملؤرخني

 مليون إنسان. 066ال يقل عن  دول العامل مسؤولون عن مقتل ما
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رج عنها، لشيوعية ونكلت بكل من خأكثرهم يف الصني اليت اعتنقت ا

ا كثري منهاالحتاد السوفييت و مليون إنسان، ثم تأتي دول 06فقتلت 

نية حيث قتل قرابة حتاد يف املرتبة الثاكانت دوال إسالمية يف جنوب اال

وشعائره  سالم وحميت مظاهرهمليون إنسان، وطمست شعائر اإل 06

 احلرب مليون ونصف أفغاني يف من كل بيت وشارع،كما قتل قرابة

الشمالية وإثيوبيا  مبوديا وفيتنام وكورياالروسية األفغانية، ثم تتقاسم ك

 تلك الدول جراء لرقم، حيث قتل املاليني يفباقي ا ريكا الالتينيةوأم

 يف الغالب. ية وأمريكا الرأمساليةتنازع النفوذ بني روسيا الشيوع

 06مقتل  ستالني وحده مسؤول عن بينما يرى كثري من املؤرخني أن

 . (72)مليون إنسان

 Le Livre noirذه األرقام كتاب )من املراجع الغربية اليت وثقت ه

du communisme: Crimes, terreur, répressionب ( )الكتا

نسخته  رهاب،القمع( الذي نشرتاألسود للشيوعية: اجلرائم، اإل

م 0666ليزية سنة م، ثم نشرت نسخته اإلجن0664الفرنسية سنة 

                                                           
72 A great book of horrible things p.382 
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 ,The Black Book of Communism: Crimesبعنوان )

Terror, Repression.) 

 لكتاب الغربيني.ا وساهم فيه عدد كبري من

( a great book of horrible thingsأما صاحب كتاب )

 the black chapters of theفقد خصص فصال بعنوان )

communist history..) لتاريخ )الفصول السوداء ل

ويرى أن الرقم  الشيوعية حول العامل الشيوعي(، ذكر فيه مسردا بقتلى

 مليون شخص. 06

 

 

۞۞۞ 
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 دموية متفرقات

: العصر احلديثيفأكثر القادة العسكريني دموية   

 يف البشر ا مالينيدة العسكريني الذين قتلومن القا جمموعةنذكر أيضا 

بناء على أحد  إللهلة/ اإلله أو القومية/ ا/ اإلله أو الدوسبيل السلطة

 ( :a great book of horrible thingsاملراجع الغربية )

 76 يف قتللعامل لسيطرة النازيني على ا يف حروبه الشهرية هتلرتسبب ٭

سيطرة على خان يف حروبه للنكيز ج منافسا بذلكمليون إنسان، 

 العامل.

 .0660 -0608نيت ليون إنسان بني سم 06يف قتل  ستالنيوتسبب  ٭

يف حرب إيطاليا يف  نرابة مليون إنسايف مقتل ق موسوليينوتسبب ٭ 

 أثيوبيا فقط.

 -0460بني عامي  مليون إنسان 7لفرنسية فرمز الثورة ا نابليون أما٭ 

مليون  ة يف عهد اإلرهاب نصفيوقتل قادة الثورة الفرنس .0806

 شخص.
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 ألف شخص. 766لى إيرلندا قرابة ه عيف حرب كرومويلوقتل ٭ 

 لألفارقة ةحركة االستعباد العاملي

 قاق:أما على صعيد االستعباد واالسرت

 -0760نيت مليون أفريقي بني س 00ستعباد املراجع الغربية اتوثق لنا ف

راتهم ألمريكيون لبناء حضا، استعبدهم األوروبيون ثم ا0864

 atlantic slaveفيما عرف بـ )  (73)املعاصرة اليت نراها اليوم

tradeنها يف حبث نتحدث ع فقدتها (، أما قصص استعبادهم وبشاع

 آخر.

۞۞۞ 

 اإلبادات العرقية

ور دة عرقية يف العصأن أك ر حركة إبا  74بعض املراجع الغربيةترى 

باسم ايهلنود  يني ألمريكا املعروفنياحلديثة هي إبادة السكان األصل

ى يد هتلر بناء على عدها إبادة اليهود علاحلمر، وقد أشرنا يهلا، ويأتي ب

يد ستالني، وتعد  دة العرق األوكراني علىاملراجع الغربية ذاتها، ثم إبا

                                                           
73 A great book of horrible things (000). 
74 Ibid p.(086). 
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ريقية، كما أن هر حروب اإلبادة اإلفحروب اإلبادة يف رواندا، من أش

يوعي يف البلد تسبب بها الصراع الش حروب اإلبادة يف كمبوديا واليت

 ب آسيا.فمن أشهر حركات اإلبادة يف جنو

 احلروب األهلية

اليني ريخ احلديث اليت أسقطت مأما أشهر احلروب األهلية يف التا

 :75الضحايا

 مليون شخص . 6قتل  0606 -0608 احلرب األهلية الروسيةففي ٭

 مليون شخص. 4قتل  0604 -0600 احلرب األهلية الصينيةويف ٭

 ألف شخص. 006قتل  0606-0600 احلرب األهلية اإلسبانيةويف ٭

 

 

 

 

                                                           
75 A great book of horrible things (066). 
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 هتاريخ اإلسالم ومحامات الدم هذ

ت البشرية ع ر حبصر احلروب واإلبادا كثري من املراجع الغربية قامت

ه املراجع قتلى وقد تتبعت بعض هذالتاريخ وترتيبها حسب أعداد ال

 أجد من ينسب اه يف هذه الرسالة وملاليت اشتملت على عامة ما أوردن

كبرية من البشر  م تسبب يف مقتل أعدادحرًبا أو حادثا يف تاريخ اإلسال

حق األرمن يف أواخر  جمازر يفعثمانية من ما ينسب للدولة الباستثناء 

وترحيل اليونان يف من ألراجلماعية ل بادةالقرن التاسع عشر ، واإل

ثة و ما تنكره تركيا احلدي، وهلعاملية األوىلإبان احلرب ا أوائل العشرين

 لى املراجع الغربيةننا نبين رسالتنا هذه عإال أننا سنسلم به هنا جدال كو

اك حقيقة تارخيية ونرد ما علينا، ولكن هن قبل ما لنافال يستقيم أن ن

ن املتأخرة هو  عمليات إبادة األرمتغيب عن الكثري وهي أن املتهم يف

وكانت تركيا  ني وليس حزبا إسالمياحزب تركيا الفتاة وهو حزب علما

عند تأسيس ن عبد احلميد بالسلطة، والفتاة حركة متانع تفرد السلطا

هي نفسها اجلمعية ر قادة تركيا الفتاة وعية االحتاد والرتقي ضمت أكثمج

رمن وترحيل ورك فقامت بإبادة األاليت انضم يهلا مصطفى كمال أتات

 ليست إسالمية.مسيحيي اليونان لبواعث قومية و
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 ليس هو احملرك نا من أن الباعث الديينوالتأمل يف هذا يؤكد ما نقول ه

ة ائدا يف البيئلدين سالقتل مسبقا فإذا كان ا رلعمليات القتل، بل يتقر

نية سيقتل نفس ل الدين وبزغ جنم العلماوإذا أف ُيقتل باسم الدين

 والعرق. الضحايا باسم القومية والوطنية

ة ناء على املراجع الغربيب العر  تنتج من هذانسالذي يهمنا اآلن أننا 

دة م دولة اخلالفة الراشث دن الدولة النبويةأن دول اإلسالم املتعاقبة من ل

 راطوريات التاريخ ثم مية األطراف أحد أك ر إوية املرتامثم الدولة األم

المية ال يعرف ن دول يف املنطقة اإلسالدولة العباسية ثم ما تعاقب م

اد غفرية من البشر أو تسببوا يف مقتل أعد تارخييا أنهم قتلوا أو اقتتلوا

 .مممقارنة مبا فعلته غريهم من األ

يا بإمجاع املؤرخني ألوىل يف دمويته تارخيأما احلادث الذي احتل املرتبة ا

لمسلمني بها، ي حرب غربية ال عالقة لفهو احلرب العاملية الثانية وه

حية عن الواقع الغرب، وحتييد املسي وقد نشبت بعد إسقاط الكنيسة يف

تها من نوير، وكان عامة قادالغربي ، ونشاط مفكري عصور الت

 مللحدين! ا
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تية وشهادات خني من خالل سريته الذافهتلر األملاني رجح أكثر املؤر

اني د أطنب املؤرخ ال ريطمن عرفه وعاشره أنه الديين، وق

(Richard overy) يف كتابه الشهري يف ذكر تلك الشهادات( the 

dictatorsرى ريتشارد ويكارت(= الديكتاتوريون، بينما ي 

(Richard weick يف )درت مؤخرا سنة أطروحته اليت ص

أوسع ( وهي آخر وhitlers religionم بعنوان دين هتلر )6102

يين رأي لسائد من أن هتلر ال دما كتب عن املوضوع بأن الرأي ا

وى الطبيعة وأن دينه هو االعتقاد بقخاطيء، وأن الصواب أنه )ديين( و

 قوانني الطبيعة هي الرب! 

بابه كان للخطاب املسيحي يف ش رويرى املؤرخون أن توظيف هتل

ا شعبية يف لكاثوليكية ال تزال يهلملصاحل سياسية حمضة حيث كانت ا

 .76اجملتمع األملاني

                                                           
76 Hitler 1936-1945 Nemesis;by lan Kershaw, WW Norton 

& Company; 2000; pp.39-40 & Hitler: a Biography; 
Norton; 2008 ed; pp. 295–297 
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طة اخلماسية هو الذي دعا إىل اخل وجوزيف ستالني الروسي املاركسي

اجد الديين م للحد من التو0373-0376لإلحلاد! يف روسيا ما بني 

 77.يف االحتاد السوفييت

ة يف وقد ألف رسال 78ن معروفا بإحلادهوليين الفاشي اإليطالي كاوموس

 79God doesnot existشبابه بعنوان : ال وجود لإلله 

ملؤرخني أنه اهية احلرب يرى عامة اوتشريتشل ال ريطاني املعروف بد

 .80امسي نتسابه للمسيحية انتسابكان ملحدا أو ال أدريًّا، وأن ا

ي الذي كلف راع اإلحلادي اإلحلادصفلنكن على ذكر إذن من هذا ال

لى ني من اجلرحى والقتمليون قتيل وعشرات املالي 01البشرية 

 واملشردين.

 

                                                           
77. A History of Soviet Atheism in Theory, and Practice, 

and the Believer, Dimitry V. Pospielovsky, vol 2: Soviet 
Antireligious Campaigns and Persecutions, St Martin's 
Press, New York (1988)  
78 "Nationalism and Culture" by Rocker Rudolf (1998) 

New York . 
79 Mussolini.by Neville P (2004).  Routledge. 
80 The Last Lion: Winston Spencer Churchill: Defender 
of the Realm,by Paul Reid’s  
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 لدم هذهاجلغرافيا اإلسالمية ومحامات ا

في هذا العرض التاريخي أن منطقة الشرق األوسط الحظنا أيًضا 

وتحديًدا بالد الرافدين والشام كانت مركز الحضارات العالمي 

لثرائها بالموارد وتمتعها بموقع جيوسياسي متفرد، إلى قائمة 

تطول من المزايا والخصائص الكامنة في هذه المنطقة، ولهذا 

نشأت وتوسعت عامة الحضارات األولى في هذه المنطقة من 

العالم، والحضارات البشرية التي ظهرت في مناطق أخرى من 

 هذه المنطقة طوال العالم كانت عينها على هذه المنطقة، فبقيت

التاريخ البشري عاصمة لصراع الحضارات والموارد 

والمصالح، وأسيلت فيها الدماء أنهارا وقتل فيها الماليين قبل 

أن يوجد المسلمون بقرون طويلة، وستبقى هذه المنطقة كذلك 

وجد المسلمون أو لم يوجدوا، لكنها قد تزداد دموية في وجود 

مي يمثل حائط صد وممانعة المسلمين كون الدين اإلسال

للخطط التوسعية لألمم األخرى..السيما في هذه المنطقة التي 
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تمثل في الوقت نفسه مهد الرساالت السماوية وموطن أكثر 

 الرسل..

 نيكيف نستطيع تفسري العنف اإلنسا

على ما أراه  السابقة وقدمت أدليت يف الصفحات حاولت أن أحاجج

الدماء عناه من كل ما يدور حول ملقتل و)اهي أن وحقيقة تارخيية 

 :والعنف واجلرمية(

املشرتك يف  لعنصرا: فوجود اإلنسان هو (مرتبط بوجود )اإلنسان :أ

 تاريخ البشرية. الدماء اليت سفكت ع رقصص كل 

ببها غالبا شهوة س حيوانية لإلنسان : ويكون هذا )يف حلظة ارتكاسةب

د تياز وتزداد دمويته عنئنا دمويا باميصبح كاف االستيالء على ما ليس له

 اه( حينلى غايٍة ماع كأمة من األمم ريةجمموعات بش تواطؤ جمتمع أو

نسانية ويلبس ثوب ثوب اإل دولة/ األمة// اجملتمع/ الخيلع اإلنسان

 .بقاء لألقوىاحليوانات اليت ختضع لقانون ال

الدم سفك  اجملتمع/ األمة ويقرر/: عندما ترتكس فطرة اإلنسانج

،  خيدِّر ضمريه من علته بهأن ي رر ف يبحث عن )مقدس( تحاول احلرام
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، من جهة، ةه اإلنسانية القوميخالله، و يسكت بداخله صوت فطرت

جملتمع أو نية س تلك النزعات احليواومن جهة أخرى ليوحد بهذا املقد

 حدة.فتنصهر يف بوتقة دموية واأمة 

ف عوامل كثرية، باختال هياره وتعييناخت : هذا املقدس خيتلفد

ف  العقائد الشعيب العام، اختال كاختالف البيئة، اختالف املزاج

 السائدة..إ خ.

 آليهلة، سيقتليئة ما هو جمموعة من اهـ: إذا كان املقدس السائد يف ب

 /اإللهس هو العقلن بينهم، وإن كان املقدباسم إيهله املختار م اإلنسان

إلله، سيقتل باسم ا /قدس هو الدولةسيقتل باسم العقل، وإن كان امل

 رية/احله، سيقتل باسم / اإللاحلريةقدس هو وإن كان امل الدولة اإلله،

ن كان لعرق، وإاإلله سيقتل باسم ا /رقوإن كان املقدس هو الع اإلله

ان ، وإن كالدفاع عنهاو القوميةيقتل باسم اإلله س املقدس هو القوم/

دس ق، وإن كان املهلل سيقتل باسم ابن اهللااملقدس هو إله املسيحيني ابن 

 .هو إله املسلمني سيقتل باسم اهلل

ني قادر على إال واإلنسان احليوا وما من قيمة مقدسة أو معنى سام

 توظيفه توظيًفا دمويًّا.
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 نسان؟حظة ارتكاسة حيوانية لإل: وملاذا قيدنا وقوع القتل بلو

طرته السليمة يكره نسان بفعن أن اإل واجلواب أن صريح القرآن تحدثنا

فك الدماء القتال )حبق( فكيف بس منظر الدماء اإلنسانية ولو كان

 .﴾ل وهو كرٌه لكمُكِتب عليكم القتا﴿احملرمة: 

۞۞۞ 

 ل احليوانل اإلنسان يرتكس إىل حاوما هي الدوافع النفسية اليت جتع

 ؟الدموي

مثل هذا ن واألحياء اإلجابة ع حاول علماء النفس واالجتماع بل

من نظرياتهم  وقبل البدء بسرد شيء السؤال ويهلم فيه نظريات كثرية،

ا  عن النفس القرآن حيث تحدثن ورحنب حنن املسلمني أن نستضيء بن

 تعاىل.منا، خالقها سبحانه و نسانية من هو أعلم بنفوسنااإل

صويرا فذًّا، تحرك تيف حياة أبناء آدم،  يصور القرآن مشهد الدماء األول

ن صلب زان، هما رجل وأخوه، منفس ويهز الوجدان ويثري األحال

أنساب متنافرة وقوميات متغايرة و فةواحد، ليسوا هنا من أعراق خمتل

 احدة. بل رجل وأخوه من أب واحد وأم و
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اله وأحسن ما قال أنه قّدمه من أجود مقدم أحدهما قرباًنا إىل ربه ي 

ه من أردأ ماله، فلم ا يقال أنخوه قرباًنلديه، فتقبله اهلل منه، وقدم أ

 رََّبا ُقْرَباًنا َفُتُقبَِّل ِمْنِإْذ َقَدَم ِباْلَحقِّ َلْيِهْم َنَبَأ اْبَنْي آَواْتُل َع﴿ُيتقبَّل منه، 

 .﴾ ِمَن اْلآَخِرَأَحِدِهَما َوَلْم ُيَتَقبَّْل

البغي والظلم ( مشاعر احلسد واحلقد وأثار هذا املشهد يف نفس )قابيل

وما سيتلوها  هللبيل بنعمة القرب من اأخيه )هابيل(، لقد حظي هاعلى 

َظ بشيء، أما قابيل فلم تح، ويمن معاني الفوز الدنيوي واألخر

وة عند اهلل لى ما عند أخيه )من حظاستثارت شهوة متين االستيالء ع

ن حقد وحسد فاتا حيوانية يف نفسه متعاىل وِنعم الدنيا واآلخرة( ص

 .﴾َلنََّكَقاَل َلَأْقُت﴿نتقام:م، فقرر االغرية وبغي وظلو

 ﴾ُه ِمنَ اْلُمتَِّقنيَما َيَتَقبَُّل اللَِّإنَّ﴿ نسانية هادئةله أخوه بنفس إ ﴾َقاَل﴿عندها 

ك وسيتقبل قط اجتهد يف تقوى ربينصحه بأن القتل ليس هو احلل، ف

 ، يتمنى له اخلري الذيى بِنَعم املتقني مثليتحظسمنك كما تقبل مين، و

 حظي به.
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 َلِئنْ َبَسْطَت﴿ هفطرته وهو ينادي بأخيثم عال صوت إنسانيته وبشريته و 

ي َأَخاُف اللََّه َربَّ َلْيَك ِلَأْقُتَلَك ِإنِّا َأَنا ِبَباِسٍط َيِدَي ِإِإَليَّ َيَدَك ِلَتْقُتَلِني َم

 .﴾اْلَعاَلِمنَي

وأسوأ  لنارمة هو أقرب الطرق إىل اوخيوفه من أن سفك الدماء احملر

 ِمْن َأْصَحاِب ْثِمي َوِإْثِمَك َفَتُكوَنِريُد َأْن َتُبوَء ِبِإِإنِّي ُأ﴿ عالمات الظاملني

  .﴾اِلِمنَيالنَّاِر َوَذِلَك َجَزاُء الظَّ

انية تعمي انية على النفس اإلنسولكن عندما تسيطر الصفات احليو

َأْصَبَح ِمَن َفَقَتَلُه َف َأِخيِه ْت َلُه َنْفُسُه َقْتَلَفَطوََّع﴿ بصرها وبصريتها

 .﴾اْلَخاِسِريَن 

، أن قابيل مل  ا ال نصدقه وال نكذبهيف بعض ما يرويه أهل الكتاب مم

أخذ يعضه  كما تفعل احليوانات يعرف أصال كيف يقتل أخاه، ففعل

 سها.يوانات وهي ختنق فرائعضًّا شديدا وخينقه كما يرى احل

ثته، فكان البد أيضا كيف يفعل جبعرف وبعد قتله تركه يف العراء ومل ي

أرقى من اإلنسان  كونناس بطبعهم، يمن إرسال )حيوان( آخر يأنفه ال

 ي سوأة أخيه:علمه كيف يوار)القاتل(! في

 .﴾َءَة َأِخيِهَيُه َكْيَف ُيَواِري َسْوَحُث ِفي اْلَأْرِ  ِلُيِرَفَبَعَث اللَّهُ ُغَراًبا َيْب﴿
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أخس درجات  س فطرته اإلنسانية إىلاجتاح قابيل شعور داخلي بانتكا

خاه  إنسانيته وهو يدفن أيفوقد فاقه يوانات بعض احل وهو يرىاحليوانية 

 احليوان:

 ﴾َسْوَءَة َأِخي ا اْلُغَراِب َفُأَواِرَي َأْن َأُكوَن ِمْثَل َهَذَياَوْيَلَتا َأَعَجْزُتقال ﴿ 

َفَأْصَبَح ِمَن ﴿وقد فعل ما فعل  ولكن هيهات ينفعه تأنيب الضمري

 . ﴾النَّاِدِمنَي

خاه، قالت ىل أمه خي رها أنه قتل أيقول أهل الكتاب أنه ملا جاء إ

 !ن؟متعجبة: ما هو القتل؟ وكيف يكو

ية بني أبناء ستنقسم النفس اإلنسانمن هذه اللحظة ستنقسم البشرية و

وامتداد فطرة  ميةنسان وصوت الفطرة القوميثلون صوت اإل الذين هابيل

بني ، وه الناساهلل يف األر  تحيي ب بيه آدم اإلنسان الذي استخلفهأ

 جنبات نفوسنا صوت احليوان الذي يصيح يف ميثلونالذين أبناء قابيل 

 يستيقظ يف حلظة.و

ًما، َلا ُتقَتل َنْفٌس ُظْل"اهلل عليه وسلم: عن أبناء قابيل يقول النيب صلى

  َأوَّلَ َمنْ َسنَّ اْلَقْتَل"نْ َدِمَها، ِلَأنَُّه َكاَنِكْفلٌ ِم  اْلَأوَِّلِإلَّا َكانَ َعَلى اْبنِ آَدَم



139 
 

اْبُن آَدَم  النَّاِر نَّ َأْشَقى َأْهِلُل: ِإْمٍرو َأنَُّه َكاَن َيُقوَعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َع و

ى َيْومِ اْلِقَياَمِة، ْنذُ َقَتل َأَخاهُ ِإَلِفك َدمٌ ِفي اْلَأْر ِ ُمالَِّذي َقَتلَ َأَخاُه، َما ُس

 . "ُل َمْن َسّن اْلَقْتَل، َوَذِلَك َأنَُّه َأوَِّإلَّا َلِحَق ِبِه ِمْنُه َشرٌّ

 

 عافع القتل نستطيري النفسي القرآني لدومن التفس بعد استعرا  شيء

 ء النفس.أن نستعر  شيئا مما يقوله علما

ليه كثري من علماء اإلنسانية فيه فيتفق ع أما حيوانية هذا الفعل وانعدام

لقتل ومنها قصة لقرآنية املختلفة عن االنفس، وهو واضح يف السياقات ا

 القتل األول.

 ا يف تفسريها:وأما الدوافع واألسباب فاختلف

ء ة املال فيقتل لالستيالإىل شهو لعنف الفردياتعيد  مثال هناك مدارسف 

لالستيالء على  ىل شهوة النساء فيقتلعلى مال اآلخر ، وتعيده بعضها إ

 مللك..إ خ.نساء اآلخر، وبعضهم إىل شهوة ا

سبب قتل  اب وبعض املفسرين حولعندما نراجع ما قاله أهل الكتو

ل من زوجة ن زوجة هابيل كانت أمجقابيل يهلابيل جند بعضهم يقول أ
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ر القبائل قدميا لماء التاريخ أن أكثأخيه فحسده لذلك فقتله، ويقول ع

 .ائل األخرىالستيالء على نساء القبا  كانت تتقاتل يهلذا السبب،

ان شاة كان ماال ال الذي قدمه هابيل وكالتفسري األشهر أن املإال أن 

 هناك تفسريات أخرى.حسنا، حسده عليه أخوه فقتله، و

لي يف النص دم تناول السبب التفصيإىل أن مثة حكمة من عوأميل  

يدور خبلدك من  يدخل حتته كل ما قيد القرآني، وذلك ليبقى عاًما بال

و جاه أو ملك د اآلخرين ، من مال أ، فكل ما تشتهيه مما يف يأسباب

و حب لدى و زرع أو حظوة عند أب، أأو أر  أ أو سلطة أو نساء

، ء عليه بغري حق،  إن قررت االستيال.إ خ.الناس أو قبول عند اهلل

 ة( على إنسانيتك.وانيتك )حيوانية الشهوفهنا تعلو حي ،قتل صاحبهوب

رج للصيد  رجل الكهف األول خييف على املستوى الفردي نرى هذا

 ا.خر فيقتله ليستأثر بهفريى فريسة حسنة بني يدي صياد آ

رى أهل املدينة مدينة ي عصور الزراعة يفعلى املستوى اجلماعي نراه و

 يها وعلى مواردها.ثمر فيقررون االستيالء علوال جماروة ميلؤها الزرع
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األمم أمًة   عصور الصناعة ترى بعضيفعلى الصعيد الدولي نراه و

تئثار باملواد ته من تطور صناعي واسأخرى حتاول منافستها فيما أحرز

 ثانية مثال(للعاملية األوىل وااخلام فتقرر إبادتها! )احلروب ا

آلخر يف ازدياد ى كل منهم شعبية العقل انراه يف املنتسبني للعقل ، يرو

 (.يوعية والرأمسالية مثالفيقرر تدمري اآلخر )الفكرة الش

 نراه يف كل دم يسفك بغري حق.

ماعة والدولة ملعنى على املستوى اجلومن التفاسري اليت تصب يف هذا ا

 تفسري )العنف البنيوي(.

لتاريخ على ك ر لسفك الدماء يف امدارس ترى أن السبب األفهناك 

 لبنيوي.مستوى الدول واألمم هو العنف ا

كل من م ويشري إىل ش0606وهو مصطلح صاغه يوهان غالتونغ 

الضرر للناس، سه جهة خنبوية تتسبب بأشكال العنف املمنهج الذي متار

، أو العنف يةظام الطبقي دجاه الرعكالعنف الذي ميارس من ِقبل الن

لعنف يف ه األضعف، وباعث هذا االذي متارسه الدولة األقوى دجا

ها، ال يكون رة عليها واالستئثار بالغالب هو صراع املوارد والسيط
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زءا ال يتجزأ من فردية عابرة بل يكون ج العنف يف هذه احلالة جمرد حالة

 لدولة.ضرب جبذوره يف أعماق االبنية االجتماعية والسياسية ي

سرتونج يف تبة القديرة كارين آرمهو التفسري الذي اعتمدته الكاو

ضرا يف أكثر هو تفسري قوي نراه حاأطروحتها املهمة )حقول الدم( و

 الصراعات التارخيية.

كلة يف الدين إمنا ار إليه:)ال تكمن املشتقول آرمسرتونج يف كتابها املش

 ولة(.دا البشرية وطبيعة اليف العنف الكامن يف قلب طبيعتن

ت داخل األديان ات الطائفية اليت تطوروتقول: )ُتستخدم أحيانا النزاع

ت بال شك ًما، كانت هذه العداواإلثبات أن الدين غري متسامح دو

 أبعاد سياسية(.ى كانت مرتبطة دوًما بمريرة وساّمة، ولكنها هي األخر

هاية ا تصب يف نية للقتل احملرم سنجدهوعندما نتأمل يف الدوافع الفرد

 مة يف هذا املعنى.املطاف على مستوى الدولة أو األ

 

 

۞۞۞ 
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 وان الدمويأسباب نفسية أخرى حترك احلي

 الذي بداخل اإلنسان

ر، تلك اليت لقتل هو تقديس األوامترى كثري من املدارس أن دافع ا٭

 ه./ اإلله، الرئيس/ اإللتصدر من األمري/ اإلله، القائد

 يفكان امللوك قد ف،  تاريخ العنفرية بوضوح يفالنظتتجسد هذه 

أنهم النسخة  - ويعتقد فيهم الناس -احلضارات القدمية يعتقدون 

زال يما  حدهم عند موتهأ وكانوا يعتقدون أن ،اإلنسانية آليهلة السماء

اضع بعض امللوك وإن تو ىل إيهليته!هناك لكنهم ال يرونه ألنه رجع إ

قرب الطرق للفوز فيكون املوت يف سبيله أ ةجعل نفسه من سدنة اآليهل

 .اد تام للموت يف سبيلهملى استعدفكانوا ع برضاهم،

  ر التاريخ الطويل.ع اه امللك / اإللهدج واستمر هذا الشعور يف اإلنسان

صرة حتمل اسم النظم الشمولية املعا )إريك كاهلي( عنـيف دراسة ل

رتكبها األملان بعض فصويهلا عن مذحبة ا ، تحكي يف(ال رج وايهلاوية)

سورجالن( يف يونيو -سية امسها )أورادوريف قرية فرنبأوامر هتلرية 

أخذوا هؤالء ن النساء واألطفال و، قام األملان بفصل الرجال ع0677

ان األملان صب أحد بالفزع، فقد كيف ناحية، وإىل تلك اللحظة مل ي
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ارة معينة من ويداعبونهم، وعند إش ميالعبون األطفال ويضاحكونه

ضرموا نارا يف نسائهم وأطفايهلم ثم أ القائد قتلوا مجيع الرجال أمام

 النساء أحياء!الكنيسة وألقوا فيها األطفال و

أنا متأكد أن أولئك ) لى هذه املذحبة:الشهود الفرنسيني عيقول أحد 

ني كانوا ح اه األطفال الفرنسينياجلنود مل يشعروا بأي كراهية دج

ية هم أوامر عسكرية عكستحملونهم ويداعبونهم، ولو جاءت

 .(اللعب معهمن يف مداعبة األطفال وسيستمرو

 / اإلله.ت تأثري أوامر القائدبكل بساطة كان هؤالء اجلنود حت

نفس شهرية،  هري تتبناه مدارس علمبطبيعة احلال هناك تفسري آخر ش٭

يف طفولته،  موقف مر به ان إىلوهي مدارس تعيد كل شر يف اإلنس

دافع اإلجرامي رى هذه املدارس أن التشعارهم )قلب دفاتر الطفولة(، 

لطفل الستسهال واالختصار، اللقتل هو مركب طفولي يدفع إىل ا

صل عليه تحابل ال شيء، وإن مل تتملكه نزعة احلصول على شيء مق

 مأل البيت بكاء وصياحا.

ة نظر أخرى، ي متاما فال يتفهم وجهيرى فرويد أن الطفل ذاتي أنان 

 لوك طفل!واجملرم ليس إال شخصا بالغا بس
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دفوع يف م لعلمية وكالمهم غريوهي مدارس مقبولة يف األوساط ا

ليب يف دفاتر طفولته دموية يف التاريخ بالتقن مارس الاجلملة، وكثري مم

ءة زوج أم أو من الطفولة كإسا زنكتشف حقا أنه عانى من صدمات يف

 إ ختعذيب زوجة أب، أو مشهد دموي..

س نفسية لي هو ما تبعده مدارإال أن حصر السبب يف موقف طفو 

نسان إىل فارتكاس إنسانية اإل أخرى ونرى كالمها أكثر منطقية،

ب أو واقف أخرى يف سن الشباحيوانية احليوان قد تتسبب فيه م

يوان الدموي مثال اليت توقظ احل الكهولة، كصدمات احلروب والفنت

 الذي بداخلنا.

على مدينة  إلم ريالي اليابانيا م استوىل اجليش0604 ديسم ر 00يف 

ني ما عرف اك ارتكب اجليش اليابايف وسط الصني، وهن )نانكنج(

لوا، عذبوا، صر احلديث، اعتقلوا، قتبأبشع اجملازر اجلماعية يف الع

وادث شرين ألف أنثى يف أشهر حقرابة ع أحرقوا، واغتصبوا

ظائعهم اجلميع ين، طالت فملدة شهر ،االغتصاب يف العصر احلديث

 –ألف جثة  قرابة عشرين –جلثث عساكر ومدنيني، بعد ذلك كوموا ا

ئات من هم النيان، كان هناك موسكبوا عليهم النفط وأضرموا في

 ياء.النار أح أحرقتهم اجلرحي 
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أربعني ألف ذه احلادثة بثالمثئة وقدر اجلانب الصيين ضحاياه يف ه

 مواطن.

ون عليهم، نيون جيعلونهم غرضا يتدربياباأما األطفال فكان ال

 ص إىل أجسادهم.ويتنافسون على دقة تصويب الرصا

ال أنساها،  بعبارة مؤثرة وع ر وقف بعض الكتاب عند هذا املشهد

صينيني غرضا ود أن جيعلوا أطفال ال)كيف تسنى يهلؤالء اجلنيقول: 

 ود صورًةواحد من هؤالء اجلن لرصاصهم يف الوقت الذي تحمل كل

 .طفله يف جيبه(ل

لذات ، إثبات ك ر للقتل هو حتقيق اترى بعض املدارس أن الدافع األ٭

نابع  إذن لعنففاللجوء إىل ااعة، البطولة ، البحث عن ألقاب الشج

 ة الواقعية،ا ع ر تراكمات احلياعقدة نقص تستولي على صاحبه عن

 ال)أنا(. ظريةء، وتسمى هذه النظرية نفيذهب باحثا عن ذاته بني الدما

رد القتل ن من الناس من يقتل جملهناك مدارس يف علم النفس ترى أ٭

و األمم اجملاورة ملوك التاريخ كان يغز كنوع من التسلية! وأن كثريا من

صطلحا جديدا قد صاغ )أندريه جيد( مو جملرد إشباع رغبته يف القتل،

 يرتكو ني(،اجملا من القتل مساه )القتل يف بعض رواياته ملثل هذا النوع
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وية ال تصنع أعتقد أن النفس الس نقد هذا الرأي للمتخصصني لكنين

الذات واالفتخار  ، كإثباتدي إىل ذلكهذا بل البد من دوافع نفسية تؤ

 .بالشجاعة يف قتل اآلخرين

 حنوها الدافعية قتل واإلبادات اجلماعترى بعض املدارس النفسية أن ال٭

 لة خلق عامل أفضل! ة تدفع القتلة إىل حماونوٌع مشوٌه من األفكار املثالي

ادة ال يلزم أن أ أنواع القتل واإلبوهو كالم صحيح نتفق معه، فأسو 

األذكياء فيتخذون  ناملتمدنود يرتكبها يرتكبها احلمقى واملغفلون بل ق

ما ارتكبه ا امل ررات الكافية، فقرارات دموية ولكنهم خيلقون يهل

هو  -مل أفضل إجياد عا– كان هذا األمريكيون يف حق ايهلنود احلمر

 ،من أهم دوافعه يف حق أوروبا كان هذا دافعه األك ر، وما ارتكبه هتلر

هم يعيشون يف أكثر و فظائع يف التاريخفقد ارتكب األملان بعض أسوأ ال

 يات اإلبادةيف عمل ووظفوا الثورة الصناعية ورا يف أوروبااجملتمعات تط

مية كان هذا لغرب يف حق األمة اإلسال، وما ارتكبه الشعوب جماروة

 أيضا من دوافعه.
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ظواهر  س ر وتقسيم أعمق لتدخل كثري من مدارس علم النفس يف٭

ز يقتلون لغري له خصائصه، فاإلجنلي العنف والقتل وترى أن كل جمتمع

 أسباب األملان!

ت )االنتحار( لعنف املوجه للذان اترى كثري من أحباث علم النفس أ٭

عندما تكثر املقدسات فن القيمة واملبدأ ، ادافعه يف كثري من األحيان فقد

ي بعدم عل بعضهم مشوَّهة تقضمن حولنا كما رأينا تكون ردة ف

الج الطبيعي وله، وهذا ليس هو العاالعتقاد يف شيء مما يقدس من ح

ي ينادي بأن شيئا الذ لشعور بداخلهلإلنسان كونه مفطورا على ذلك ا

القيمة بداخله  ندما يفقد اإلنسان هذهك  أعظم مين ومنك ، علما هنا

نتحار، ويعد يلجأ إىل اخلالص بااليفقد القيمة يف وجود نفسه هو، ف

 شاذ(.ويسميه )االنتحار ال )دوركايم( من رواد هذا التفسري

ب ي سبن التجمعات البشرية هيرى فرويد وفروم وليكي وغريهم أ٭

ردود أفعال  ها البد أن ينتج عنهاالعنف، فالزحامات احملتكة ببعض

 عنيفة.

يرى أن إلنسان يفضل الوحدة ووقريب منهم سارتر الذي يرى أن ا

 جود اآلخرين.الطبيعة تكون أمجل لو خلت من و
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تقييد ذلك  لة التفاسري اجليدة معواحلقيقة أن هذا التفسري من مج

ؤذي أفرادها بأي ، أعين اجملتمعات اليت تةباجملتمعات السلبية الضارَّ

وال تلجئه  اعية فهي تضيف لإلنسانصورة كانت ، أما اجملتمعات الو

 للعنف.

افع العنف ملتخصصني أنه من دوهناك عنصر غريزي آخر يرى بعض ا٭

ريب عن عرقه ب، يقاتل اإلنسان الغوهو عنصر الكره الغريزي لألغرا

 .عن قومه عن بلده ..إ خ

قاعدة )هم( خر يعرف يف علم النفس بمن هذا التفسري تفسري آ وقريب٭

 و)حنن(.

ف يشعل النار ألول املنفرد، تعلم كيتقول هذه النظرية أن اإلنسان ا

السونه حتى تيه الناس من حوله جيوجيلس جبانبها يطلب الدفء، فيأ

سون يف تبادل االجتماع سويا، وينغميتعود أهل املكان على اجللوس و

لصيد وأكثر احلكي يكون عن ا وحتول احلكي إىل فن، احلوار،

 تاريخ البشرية األخرى، وألول مرة يف والتنافس فيه مع صيادي املناطق

 تطورت إىل ن(، تلك األلفاظ اليتبدؤوا باستخدام ألفاظ )هم( و)حن

 االقتتال بينهم.
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يواني يف النفس عنصر جاهلي حقي ولكنه حقيونرى أن هذا العنصر  

 ة خمتلفة ليتعارفوا.ر يف شعوب وقبائل وألسنفاهلل قد خلق البش البشرية،

كل ما أن نعرف ر عميق لن نستطيع يواحلقيقة أن النفس اإلنسانية حبو٭

ذلك يف ظلمات  بنا أن نتلمس شيئا منمكنوناته فضال أن حنيط بها، حس

ية الفردية للجوء  شيء من الدوافع النفسهنا حملاولة الوصول إىلالنفس 

 موية وبشاعة.ر مجاعية وأممية أكثر دالعنف والذي يتطور إىل صو إىل

 

 

 

۞۞۞ 
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 القتال الديين والالديين

لدماء اليت اعات اليت استفحلت واكل هذه احلروب اليت نشبت والنز

 الظاهر احملض نظرنا إليها باعتبار أسيلت بغري حق ع ر التاريخ، لو

ظرنا باعتبار ينية بامتياز، ولو نحق مجيعها صفة احلروب الدتستس

 از أيضا!حلروب الالدينية بامتياسم امجيعها ستستحق  أعمق

 تل باسم دينه:قاجلميع يكل احلروب دينية و

جيزم بها صاحبها  األفكار اليقينية اليتفالدين هو جمموعة من العقائد و

 وال تقبل النقاش عنده.

رة َمن دجاوزها قدات عنده كدائرة مسوَّواملعت وتكون هذه األفكار

ئرة سقطت ، فمن دجاوز هذه الداوخرج عنها كفر وحل دمه يف نظره

 عنه حقوق أهل تلك امللة.

 وهل الكفر إال هذا! 

ن اجلميع يكفر لدين، ومدلويهلا، علم أمن تأمل يف هذه احلقيقة لكلمة ا

 ثم يقاتل باسم الدين.
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جمموعة من اآليهلة  وثنية سائدة و الدين هوليف العصور القدمية كانت ا

 واألحجار واألشجار.. 

 اسم هذه اآليهلة..وكانوا مجيعا يقاتلون ويقتلون ب

 ن يهلذه اآليهلةم األخرى اليت ال تديوكانوا مجيعا يسقطون حقوق األم

 باستحالل دمائها وأموايهلا..

 انتقلوا إىلروبا.. رفة كدين رمسي يف أووعندما مت اعتماد النصرانية احمل

باسم هذا بوه للمسيح زورًا.. واخرتاع وثن جديد ودين جديد ونس

ملخالفني ولو كانوا قتلوا.. واستحلوا دماء االدين اجلديد املخرتع قاتلوا و

 ينتسبون للمسيح أيضا..

لدين املخرتع يف ام روادها بتنحية هذا اوعندما قامت الثورة الفرنسية ق

لتنوير أو العقل ينا جديدا مسوه دين ادالعصور الوسطى واخرتعوا هم 

 ا الدين اجلديد..ا ماليني البشر باسم هذأو احلرية أو املساواة.. وقتلو

إىل احلب والقوة  الرومان تلك اليت ترمزوحنوا آيهلة اإلغريق واليونان و

لي وروسو ز إىل العقل كميكافيلواجلمال ووضعوا آيهلة جديدة ترم

ام وأوثان ر التنوير..فكانت أصنصومونتسيكيو ورواد ما مسي بع

ين هذه . وكان كل من خرج عن دجديدة.. فقط ُصنعت بغري حجارة.
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لقتل أو التشريد أو بادتها ثم ارتد..حقه ااآليهلة اجلديدة .. أو دخل يف ع

 االستعباد.. على أقل األحوال.

ية والقومية خرتعوا هم أوثان الوطنحطموا أوثان أوروبا القدمية وا

عبادة هذه  الية.. وكل من خرج عنة واملاركسية والرأمسوالشيوعي

قتل أو رتد عنها..كان حكمه الاألوثان أو دخل يف عبادتها ثم ا

 االعتقال...

 :اأيًضاحلروب الدينية كل و

رسل به مجيع دين رب السماء ، الذي أ أما بالنظر إىل الدين باعتباره

لالديينة اتحق وصف احلروب الرسل، فإن هذه احلروب كلها تس

 بامتياز.

ريخ فإن مثة اليت أسيلت ع ر التا فمهما يكن من حقيقة هذه الدماء

ة يهلا برب الدماء ال عالق هذه حقيقة واحدة ال تتبدل ، وهي أن

 الرسل أمجعني.، وال بدين األنبياء والسماء
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 األطروحات الغربية:

 ربية ،ة كبرية من العقول الغويتفق معنا على هذه احلقيقة ثل

 the ascent of( يف كتابه الشهري )brownowskiف)

human)(81) عصور ب يف األساس يف اليتحدث عن أن نشأة احلرو

اورة فقط صبغت وارد األسر والقبائل اجملالقدمية كان باعثها الطمع يف م

 بصبغة القتال باسم اآليهلة.

ني العنف عقدة الربط ب (William cavanaough) ويسمي

أسطورة ( the myth of religious violenceوالدين )

فسه، وحتدث يف هم الذي تحمل هذا االسم نيف كتابه امل العنف الديين

ىل عنف مضاد هذا الطرح أنه يؤدي إ قسمه الثاني على أن أخطر ما يف

 .82سالمياألمم املتدينة كالعامل اإلضد 

ة خمتزلة بأنها عبارة تبسيطي يصف عبارة )الدين يولد العنف(و

83implified shorthand)(s. 

                                                           
81 Pp 86-88  

 أنصح بقراءة الفصل الثاني والثالث من هذا الكتاب. 82 

83 p.16 
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املهم  يف كتابها  (Karen armstrongوترى الكاتبة الشهرية )

 fields of) جع مهم يف املوضوعفهو مرالذي ينصح بقراءته 

bloodالم مبا ال بالصراع من أجل الس ( : أن التاريخ الديين حافل

ل الطرق أن املتدنيني أوجدوا كيقل أهمية عن احلروب املقدسة، و

 حملاولة احلد من إراقة الدماء.

ن أيديولوجية الدولة ا عقدم بديال مساملأن العلمانية مل ت عنودجادل 

 شد عنًفا.الدينية، بل قدَّمت أمنوذًجا أ

الدرجة اليت  جد اإلنسان إىل نفسيرى ماكس سترينر أن الشيوعية متو

 .أو رمزها متجد بها األديان األخرى إيهلها

 (أن اإلله قد سقط)ة الذين اخنرطوا يف مقول ينين مجيع الشيوعأويرى ب

رؤية ملستقبل ): من نوعية ات دينيةوصفوا دجاربهم مع احلزب مبصطلح

امن الشيوعي ب الرمسي املعلن ، التضاإلنسان، إميان ال يهتز باملذه

 (.وطقوسه..إ خ

 يةئلغايات النهالمؤمنني بها نظاما من اكما تقدم الشيوعية واملاركسية ل

ة ليحاكموا بها ما تقدم يهلم معايري مطلقك ،دجسد معنى احلياة اليت
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ن وبل ويعد دم يهلم طريقة اخلالص،األحداث واألفعال، كما أنها تق

 .انب املق رة بها بالفردوس إىل جاملؤمنني

ة نفسها كسية فحسب بل املاركسيوليس هذا الطرح طرح نقاد املار

ية أن املاركسـ)كتب ب يسي أنطونيو غرامشفاملارك ،تعرف نفسها بذلك

ا وممارساتها عنى أنها متتلك أسرارهدين قتل املسيحية ، وهي دين مب

إلميان باإلنسان الكاثوليكي املفارق، ا وأنها أحلت يف وعينا حمل اإلله

 .(قة الروحية الوحيدةوطاقاته العظمى باعتباره احلقي

، كيةإلشرتينادي مبفهوم ديين ل موسوليين الفاشي اإليطالي كانو

 .ونازيته ومثله هتلر

 (كدين القومية)بعنوان  0600مقالة سنة هايز طرح 

(nationalism as a religion) نة ه إىل كتاب سوحتولت مقالت

0606. 

لدين قد ترك أن إزاحة الكنيسة وا وخالصة ما طرحه هايز يف مقالته

بالشعور فامتأل  ق بفطرته إىل املقدساتفراغا يف نفس اإلنسان الذي يتو

موضوع لدولة القومية والوطن كاملقدس حنو األمة وقام بتتويج ا

 .مركزي للعبادة
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 imagined)  كتابهالفكرة أودعها اندرسون يف ونفس

communities) 

على فكرة  (الدين املدني)صطلح روسو يف العقد االجتماعي صاغ م

 ./ اإلله اإلرادة العامة

س الدين ثوليكية بشدة بدأت طقوبعد الثورة الفرنسية وقمع الكا

باء، ونقشت نسخ املعابد ألر  اآل القومي اجلديد يف الظهور فنصبت

احلديد ق اإلنسان على احلجر ومن الدستور الفرنسي وإعالن حقو

ت طقوس لنصوص املقدسة، وابتكربالطريقة اليت كانت تنقش بها ا

 سيداء فرنسا وتقدنية، ومت تبجيل شهاملد تالتعميد املدني واجلنازا

 .ل اجلمهوريةُثرموز وُم

خلاصة بالدين قوس الدينية اجلديدة اويف الواليات املتحدة حضرت الط

فحل اآلباء ،  جج فرانكلني على ضرورتهالذي حا األمريكي العمومي

، كاملعابد وصارت بيوتهم مزارات ،املؤسسون حمل قديسي الكنيسة

 .هي اإللهوصارت األمة 
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ياله ريكانية( كدين روبرت بمن العلماء الذين عرفوا )األمو

robert bellah  يف أطروحتهcivil relegion in 

America. 

 american civil يف كتابه will herbergوويل هربارج 

religion. 

حسب بل هي مل حتل حمل الكنيسة ف يرى كافانو أن القومية للدولةو

 .لى الغربلدين األساسي املهيمني عهي ا بديل عن اإلله وصارت

اهرة انتقال ظ املشروحة اهرةاصطلح جنتايل على وصف هذه الظو

نظومة الدين يان بشرية تقدم نفس مدالقداسة من الدين اإليهلي إىل أ

 )هجرة املقدس(. ، ويطلق عليها بوسيسة(بظاهرة )انتقال القدا اإليهلي
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 عماربعد االستبة ما اإلسالمي يف حقالعامل 

 العنف والعنف املضاد
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 state terrorismإرهاب الدولة 

مه من اطفي فضفا  قد يستخدمصطلح اإلرهاب مصطلح انفعالي ع

ا هو توضيح اتهام اخلصم أكثر مم شاء كيف يشاء، فحواه يف األغلب

 لطبيعة الصراع.

 )استعماالها ريف ظاهرة اإلرهاب هي كونلتع من احملاوالت اجليدة

صد ختويفهم أو ماله ضد األبرياء مع قمتعمدا للعنف أو التهديد باستع

 (.الغر  ج عمل وأفعال خمصصة يهلذاامختويف غريهم بهم، ب رن

يث حسب ستخدم يف العصر احلداستخدم مصطلح اإلرهاب أول ما ا

ية وقد تقدم أعقب الثورة الفرنس املتخصصني يف عهد اإلرهاب الذي

خرى على ساحة ملصطلح إىل أن برز مرة أا ااحلديث عنه، ثم خفت هذ

رح كثري من رواد ربني العامليتني حيث طالكتابات السياسية يف أعقاب احل

لة عن الدول س خاصا بتنظيمات مستقالفكر السياسي أن )اإلرهاب( لي

ق اآلخرين ة نفسها اإلرهاب يف حكاملتمردين، بل قد متارس الدول

 يوعي(.طنيها )كالنموذج الشا)كالنموذج الغربي( أو يف حق مو
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ي إلرهابأن بعض أشكال العنف افقد كان هناك إمجاع علمي عام ب

ت وليس اجملموعا (84)دول ك رى الك رى ضد املدنيني قد قامت به

لعشرين فقط قتل روب القومية يف القرن ااملستقلة أو األفراد ، ففي احل

بل قام علماء  ابل احلارقة والنابلم،مئات اآلالف من املدنيني بالقن

لثانية بعمل حسابات ء يف احلرب العاملية افيزيائيون تابعون لقوات احللفا

عواصف نارية  لتشكيلركة الرياح دقيقة ملزج مواد املتفجرات مع ح

 .(85)انيفة يف أملانيا واليابمدمرة يف املناطق السكنية الكث

  (:Michael stauhlيقول مايكل ستول )

The use of terror tactics is common in 

international relations and the state has been 

and remains a more likely an employer of 

                                                           
 the stratagems of terrorism, by Andrew h. kydd and راجع 84 

Barbara f. walter, international security, vol.31, no.1 (summer 
2006) 

 hugo slim, why protect civilians?, international affairs راجع 85 

vol.79, no. 3 
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terrorism within the international system 
)86(than insurgents 

لعالقات الدولية إلرهابية أمر شائع يف ااستخدام التكتيات ا): ترمجته

ي بأكثر من ابها يف النظام العاملوكانت الدول وال تزال توظف إره

 .(املنظمات املتمردة

نعوم  أشهرهم رواد الفكر السياسي من من ويشاركه الرأي جمموعة

 بأنه : تشومسكي الذي عرف إرهاب الدولة

Terrorism practiced by states or goverments 

and there agents and allies87 

كومات ووكالئهم ن ِقبل الدول واحلاإلرهاب املمارس مترمجته: )

 .(وحلفائهم

 .Edward sوارد هريمان )دويعد نعوم تشومسكي مع إ

herman الطرح.( من رواد هذا 

                                                           
86 The superpower and international terror, Michael stohl, 
paper presented at the annual meeting of international 
studies association, Atlanta , march 27 april 1984. 
87 What anthropologies should know about the concept of 
terrorism. Naom Chomsky. 
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توجد فيها  كز القوى العاملية الونفهم من هذا الطرح أن بعض مرا

ر ع ر إرهاب ها تكفلت بإرهاب اآلخمنظمات إرهابية ألن الدولة نفس

 الدولة!

لسكان ألمريكيون الحقا يف حق افما ارتكبه ال ريطانيون سابقا ا

يف  ما ارتكبوهل إلرهاب دولة منّظم، واألصليني للقارة األمريكية مثا

لة املنظم، وما عنه مثال إلرهاب الدو حق العامل كله مما تقدم احلديث

 ملنظم.مثال إلرهاب الدولة ا ارتكبه الشيوعيون يف حق العامل

تكبه هتلر يف رهاب دولة منظم، ما اروما ارتكبه نابليون يف حروبه إ 

 حروبه إرهاب دولة منظم وهكذا.

طلح )إرهاب لسابقة مصعريفات اونستطيع أن ننسج على منوال الت

ري رهاب املنظم غ(، فنحن نرى أن اإلnation terrorismاألمة( )

ا أمميًّا يف حق تكبت بعض األمم إرهابمقتصر على الدول القطرية بل ار

 أمم أخرى.

ي وتكالب الغرب لعامل العربي واإلسالمُتَعد حقبة االستعمار الغربي ل

ا دا إىل بريطانيا وفرنسإىل هولن وأسبانيا كأمة على املسلمني من ال رتغال

 رهاب أمة ألمة أخرى.إىل أمريكا، مثاال صارخا على إ
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تغييب مصطلح مت يف السنوات األخرية بإال أن آلة اإلعالم الغربية قا

امت بتحجيمه حقيقته التارخيية، وقإرهاب الدولة وتناسي مدلوالته و

وتلك ك الغرب فل تنظيمات اليت ال تدور يفال وختصيصه باملنظمات أو

لنجاة احلداثية و تركب معه يف سفينة االيت مل تقبل أن تطبخ يف قدره أ

 السيما املنتسبة لإلسالم.

 تزال التاريخ يف اللحظةباخ عالم الغربيةآلة اإل قامتومن جهة أخرى 

عروف، وهو ما يعرف  مزلق فكري مَنا يف الراهنة اليت نعيش فيها،لتوِقَع

أو مسه ما شئت،  ظة، أو حتت تأثري الصدمة،لحبالتفكري حتت تأثري ال

أحكامه  ة تارخيية معينة ويبينوهو أن يقوم العقل باجتزاء حلظ

يها تشهد ذه اللحظة اليت نعيش فواستنتاجاته عليها، وملا كانت ه

 العقل بهذا الربط. ألغلبية املسلمة يقومصراعات دموية يف املناطق ذات ا

سني سنة وات األخرية أو اخلمنوهذا مزلق فكري واضح فالعشر س

تاريخ الزمان  ملنطقة العربية هي يفاألخرية اليت شهدت صراعات يف ا

 املرء بفكره. نة تحتاج أن جيول فيهاحلظة قصرية، سبقتها أزمنة وأزم

رة آلة الزمن وأردت على فك  هذا البحثيفويهلذا السبب بنيت عرضي 

رب لعاملية الثانية والغرب ا أثناء احلأن يتخيل الشخص نفسه وقد ُولد يف
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يما ن املدنيني، فمليون شخص عامتهم م 86يتطاحن فيما بينه ويقتل 

فكيف سيكون  للحظة التارخيية نفسها،كانت املنطقة العربية آمنة يف ا

 استنتاجه وقتها، وِقس على ذلك.
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 وية املعاصرة:لألحداث الدمالرافد األول 

 )إرهاب املستعمر وأدواته(

ق األمة ته األمم الغربية يف حنتائج إرهاب الدولة الذي ارتكب

 اإلسالمية

إعالن إلغاء وىل مت نية يف احلرب العاملية األمابعد هزمية الدولة العث

لى ما تبقى من شعائر القضاء عمت و ة أصال،فاواخلالفة اليت كانت مت

لدولة املسلمة عار دار اإلسالم ورمز اوعلى رأسها األذان ش اإلسالم

 يفلقوانني اإلسالمية قوانني الغربية بدال من اإحالل المت ع ر التاريخ و

الرتكة  غريهمو يطانيون والفرنسيونقسم ال رعدد من الدول ثم 

  ات وحكومات موالية .العثمانية بينهم وأسسوا انتداب

 ة العربية واإلسالميةيطاني والفرنسي املنطق رعندما غادر االستعمار الو

دا كل شيء غري ال موارد وال هوية، وببتركها خلفه مقطعة األوصال 

 الذي كان.

دقيق  شوائي بل بشكل منهجيومل يكتف بتقطيع أوصايهلا بشكل ع

ني الدول اإلسالمية براعات املوارد يضمن به بقاء نزاعات احلدود وص

 عات املزمنة.ألقليات وغريها من النزااواملشاكل املتصلة حبقوق 



170 
 

 القسري رتتيبلاهله ويرحل إال بعد مل يرفع املستعمر عصاه على كاو

احتالله مبا  تة اجلديدة اليت كانت حتالبيوتات العربيبعض وضاع أل

 . خيدم مصاحله ورؤيته

عمر الغربي لدول على أصدقاء املستوقد مت االنقالب يف بعض هذه ا 

 مر الشرقي الروسي.الرمتاء يف أحضان املستعامقابل يف لكن ال ريطاني و

فيها فجع لتاريخ اإلسالمي اليت يكانت هذه هي املرة األوىل يف ا

خرى يف بلدانهم السافر ألمم ألشامل وااملسلمون مبثل هذا التدخل 

  .وشئونهم ويف كل امليادين

األخري متثل رها رتكية العثمانية يف طوبطبيعة احلال مل تكن الدولة ال

بل وتتحمل  ستوى الدين وال الدنيامنوذجا إسالميا ناجحا ال على م

الستعمار جاء إليه األمور، إال أن ا جزءا كبرًيا من مسؤولية ما آلت

 الرجل املريض. سدج ليقطع شريان احلياة األخري يف

إشكالية أتاتورك  ثة املتعفنة .. كانتوصف أتاتورك يومها اإلسالم باجل

يًّا ديًنا ووحًيا ربان مع اإلسالم من جهة كونه-و ومن يتبنى فكرته ه-إذن 

ة البابوية لسياسة، أو رفض السلطال من جهة رفض تدخل الدين يف ا

عائر الدين هو إعالن رفض ألعظم ش اإلسالمية! فإلغاء األذان مثال
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يف قليل أو  دخل الدين يف السياسةوأظهرها، فال عالقة له بفزاعة ت

 كثري.

على الصعيد  ميعلمانية للعامل اإلسالتتبع تاريخ غزو الفكرة ال ومن

 األجانب ثم جمموعة من املستشرقني سيجدها بدأت على أيدي الفكري

م أصال ، وأن ين ال يؤمنون باإلسالتالمذتهم من النصارى العرب الذ

دين كعقيدة ن منحصرة يف اقتالع الالبذرة األوىل للفكرة تكاد تكو

لو كان ديًنا وشريعة و الل كل ما هو غربيياة كلها وإحوشريعة من احل

 .أخرى

ة املتطرفة( على ا هذا مصطلح )العلمانيومن هذا املنطلق سنطلق يف حبثن

دة حلرب شعائر أفكارها وقواها املسانالعلمانية اليت توظف مقاالتها و

وتعمل على  ته ومعاقد اإلمجاع فيهالدين وقطعياته والطعن يف ثواب

، فال هي وقفت متسكهم بالدين كعقيدة األذى مبنتسبيه من جهةإحلاق 

رية الفردية ملن سها وال أنها تركت احلباحلياد من الدين كما تدعي لنف

شنَّت حرًبا  و أرادت أن تتحجب، بلأراد أن يصلي أو يصوم أو يزكي أ

 ين جبميع تفاصيله.ضروًسا على كل ما له تعلق بالد
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عمار بفاشية مت تركيا بعد حقبة االستكهذه العلمانية املتطرفة ح

 سالمي.ء أخرى من العامل اإلوديكتاتورية سوداء، وحكمت أجزا

وي مل يقدم ث العلماني وهو حزب دمفالعراق آل أمرها إىل حزب البع

لرفاق، ثم يات وانقالبات بني اللعراق مشروع حياة بل موت، تصف

أدت سياساته وباحلديد والنار  تسلم احلكم صدام حسني الذي حكم

 ده.ومواقفه الكارثية إىل تدمري بال

ا الذي مل العلماني الدموي أيض وسوريا آل أمرها إىل حزب البعث

 ىل اليوم.يقدم سوى مشروع الدم املستمر إ

ذي أدى إىل حالة ايف القومي العلماني الوليبيا آل أمرها إىل نظام القذ

 يا.احتقان ثم انفجار الوضع يف ليب

نا هذا، ونالحظ يف مسلسل الدم إىل يوم لمانية املتطرفةواستمرت الع

 عالم املصري.حضور خطابها بشدة حاليا يف اإل

ن مثة علمانيات ملصطلح لفت النظر إىل أوأردنا من إدخال هذا القيد يف ا

مني العلمانية تتقاطع مع بعض املضا هادئة إن صح التعبري أو مشاريع

لسائد قولبة هذه هذه إذ من اخلطأ ان وهي مشاريع أكثر تعقال وهدوءا م

ايهلادئة ليست  ذا النوع من املشاريعاملشاريع يف قالب واحد، ولكن ه
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حن خنصص لدم اليت حنكيها ، فنحمل البحث والنقاش هنا يف قصة ا

الة من تطرفة اليت فرخت وولدت ححديثنا بالبيئات العلمانية امل

ية لتغريب اهملمارسات اإلكراالحتقان الدموي والعنف بسبب ا

اشيا ال يؤدي إال ن جهة، ووممارستها حكما فماجملتمعات املسلمة قسًرا 

 رى.م االنفجار من جهة أخإىل حاالت االحتقان اجملتمعي ث

نها حافظت والدنيا مًعا، فال أ نتحدث عن علمانيات حاربت الدين

 يا!على دين وال أبقت للناس على دن

لغرب ضمن الدين قد جنح يف اربة قد يكون املشروع الغربي يف حما

ال، فاملشروع ن سّلمنا بأنه جنح أصمشروعه الذي أمساه باحلداثي، إ

خل البيئة م النقد والرفض من دااحلداثي هو اآلخر توجهت له سها

 الغربية نفسها.

شروع الذي حاول مل ينجح فإن هذا امل وسواء جنح املشروع يف الغرب أو

–لعلمانية املتطرفة( ابيئة اإلسالمية )لالغرب زراعته ع ر ذراعه داخل ا

خرى كاألمة )كان بالنسبة ألمم أ: -كما تقول كارين أرمسرتونج

 .الي ومدمر(مرا غري طبيعي ، اختزأاإلسالمية غري ذات معنى ، كان 
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م أو يهلويتهم حرب إبادة يهلهم أمام شعر كثري من املسلمني وقتها أن

 .اإلسالمية

.. ميكن  -ونجتضيف أرمسرت–بادة )وحني يشعر البشر باخلوف من اإل

 (.أن يندفعوا إىل العنف 

 لية ممنهجة.مسرتونج بل ممارسة عموليس هو جمرد شعور كما تقول آر

صر الدين يف من هذا املشروع هو ح حاول الغرب أن يقنعنا أن الغر 

 إطار الضمري الفردي.

 الشخصية نا يوما لضمائرناكوأن الغرب والشرق مل يرت وواضح

 نا ما ينبغي أن تقول.، بل أملوا على ضمائرالفردية

إىل الشرق الروسي  االنتماء اإلسالميةل الدو كثري من تقاسمفقد  

رب ال ريطاني ثم ة و االشرتاكية أو الغمبنظوماته املاركسية و الشيوعي

 باإلضافة إىل، اليةة و العلمانية و اللي راألمريكي مبنظوماته الدميقراطي

 .يةدال من الروح اإلسالمتعزيز روح القومية أو الوطنية ب

 وال أكثر. ، ال أقل إذن ألمةا هي عملية ممنهجة لتشكيل ضمري
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ه ضمائرنا ذي كان الغرب تحصر فيوالعجيب أنه يف نفس التوقيت ال

متياز يف قلب ميكن لدولة دينية با الدينية يف اإلطار الشخصي، كان

 هيوني(.اإلسالمي )الكيان الصالعامل 

 ةلدول العربية واإلسالميل االرمتاءفع هذا دوا وال نستطيع أن نلخص 

االنبهار  معدودة إال أن عامل يف أحضان الشرق والغرب يف سطور

صل إليه الغرب قد كانوا مدهوشني مبا وفمن أهم العوامل  كان بالغرب

ستويات )باملعايري ملقدم على مجيع ابعد ما عرف بعصور التنوير من ت

 فتوا لغريها.ة( ويظهر أنهم مل يلتالدنيوي

الذي متلكهم اط اإلحب شعور رى وهوباإلضافة إىل عامل مهم فيما ن 

اليت مل تقدم ي املسماة باإلسالمية ومن سياسات الدولة العثمانية وه

عدل الدنيوي العربي على مستوى ال يف زمن ضعفها شيئا يذكر للعامل

فسها إليه، توى الديين الذي تنسب ندير وال على املسعلى أقل تق

ري الشرقي أو النتاج الفك لعدل يفعن شيء من ا بحثوايلفذهبوا 

 النار!الغربي، كاملستجري من الرمضاء ب

فها العنصرية ة الرتكية يف عصر ضعومن جانب آخر فقد عرف عن الدول

قابل روح القومية لعربي، فعزز هذا يف املللعرق الرتكي يف مقابل العرق ا
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حلة ما بعد ية عند اآلخرين يف مرالعربية عند البعض، وروح الوطن

 الدولة العثمانية.  

ي الشرقي عيف أحضان  الفكر الشيو م االرمتاءيف خض املهم أنه

ارسات العلمانية ضمنته هذه احلقبة من مموما ت أوالرأمسالي الغربي

صلة ودجاه ئره وكل ما ميت إليه باملتطرفة دجاه أصول الدين وشعا

بالدرجة نظم احلكم ببلورت فكرة العودة ت مقومات  احلياة الكرمية

لغرب عي وال اال الشرق الشيو سالميإىل أحضان املاضي اإلاألوىل 

لها أبناء ما ني، وهي الفكرة اليت محي رالي عند كثري من املسلمالل

ليت تتناول ا ويف بعض األطروحات باالدجاهات اإلسالمية، سيعرف

دجاهات األصولية = االيطلق عليها ) اجلذور الفكرية يهلذه االدجاهات

ل روتستانتية أخوذة من زمن الصحوة االعودة إىل األصول( وهي نسبة م

حايا ضبعد صدمتها بحية املسيدة إىل األصول يت نادت بالعواليف أمريكا 

 هلية األمريكية.احلرب األ

الذي ولدت يف  سياق الزماني واملكانيبعد أن تعرفنا على البيئة والو

ل ما سيأتي امل اإلسالمي وفّرخت كرمحه حالة العنف املضاد يف الع

أبدي وجهة أن لية يف الفصول التاأحاول سبعد هذه احلقبة من دماء، 

سب نفسها لذي مارسته مجاعات تنا نظري يف حالة االحتقان والعنف
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ذه احلقبة إىل اليوم دها العامل اإلسالمي يف هاليت شهو خللفيات إسالمية

 موعة منهاىل جمموعات متثل كل جموسأقسم النماذج اليت بني يدي إ

اء بن الة العنف هذهاليت أدت إىل ح األسبابو من الروافد ا وسببارافد

 على رؤييت.

 اجلماعات اإلسالمية ونظم احلكم

 العامل  أشهر وأك ر اجلماعات يفان املسلمنيتعد مجاعة اإلخو

حلكم منوذجها فيما خيص نظم االيت حاولت تقديم أاإلسالمي 

وباتت تعرف  مية،ة تطبيق الشريعة اإلسالع ر النداء ألهمي اإلسالمية

 االدجاه. ودها يف هذاركزت جهتو برائدة )اإلسالم السياسي(

 م(0676-م0660) سن البناتأسست اجلماعة على يد األستاذ ح

داثة، حيث يرجع العريق فيما يسمى باحل يف مصر وهو البلدرمحه اهلل 

الذي باشا،  مصر إىل زمن حممد علي املؤرخون بداية عصر احلداثة يف

أوقافها من  ليها الضرائب وحرمهااستنزف املؤسسات الدينية وفر  ع

ها، وحارب رية واالقتصادية وغرييف مقابل تطوير املؤسسات العسك

يخ حممد بن  اإلسالمي كحركة الشحركات اإلصالح الديين يف العامل

 المية!لدولة العثمانية اإلسعبد الوهاب النجدي مدعوما من ا
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يرى أن  التحديث العصري ولكنهكان األستاذ حسن البنا مقتنعا ب

ي وديين، وكان ال إذا رافقه دجديد روحأن ينجح إ التحديث ال ميكن

ك ر مجاعات راد واستطاع أن يؤسس ألماهرا يف التنظيم اجلماعي لألف

 لعصر احلديث.ما يسمى باإلسالم السياسي يف ا

ركة م على يد ما عرف حب0660ة وعندما قامت ثورة يوليو املصري

نها، بل سلمون جزءا أساسيا مالضباط األحرار كان اإلخوان امل

 ان منهم.ل عبد الناصر نفسه كيطرحون يف بعض رواياتهم أن مجا

لناصر كانت مجع دور حول أن رؤية عبد االرواية الناصرية بعد الثورة ت

دير مصر  حزب أوحد هو الذي يكل املكونات واألطياف املصرية يف

زعموا أن عبد وصروا أال تحكم غريهم الثورة، وأن اإلخوان املسلمني أ

كم مصر عليه قبل الثورة من ح صر بهذا ينحرف عما وافقهمالنا

يف حادث املنشية  أعضاء اجلماعة اغتياله إسالميًّا، مما أدى إىل حماولة

 الشهري.

ذه التهم يهلم لفيق عبد الناصر لكل هوالرواية اإلخوانية تدور حول ت

 ريهم.إلزاحتهم من املشهد كما أزاح غ
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ومحلة  جلماعةاد الناصر إىل حل بأدى هذا اخلالف بني اإلخوان وع

اليت ستهدأ ادث املنشية الشهري واعتقاالت واسعة يف صفوفهم بعد ح

 يه.فرتة ثم تعود أنشط مما كانت عل

 احلديث ر والقتال يف العصحلظة نشأة أفكار مجاعات التكفري

ذيب، ة، على وقع سياط التعيف األثناء داخل السجون املصري

جّرد ضباط  ،ن، والوحدة القاتلة جوصرخات األمل، وظلمة الس

م وكرامتهم ومن ؤالء الشباب من إنسانيتهه -تهم ابشهاد -التعذيب 

 كل شيء.

ر اللسان عن ون يف تعذيبهم مبا يعجكانوا يعلقونهم كاخلراف ويتفنن

عتدون على بتزاز املطلوبني ويوصفه ويستحي، يعتقلون النساء ال

، ف املعتقلنية بآالهذه احلقبلسجون يف تألت اأعراضهن وشرفهن، ام

سيقان اب كأطمار مهلهلة، ووجوه شاحبة، وأجسام ضامرة، وثي

 متخبطة تساق إىل حتفها.

املكان،  صوت قرع السياط سكون تنهال السياط على ظهورهم فيمأل

 هدوء ثم صرخات أعلى. ثم خيتلط بصرخات متقطعة يتلوها
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ئدت داخلهم السياط،وُوهلكتهم أنهكهم التعب، أضناهم البؤس، أ

 روح احلياة.

م عبد الناصر هؤالء شهد عليها نظا وقائع التعذيب هذه وزوار الفجر

عامر عقب  ث بينه وبني عبد احلكيماالنشقاق الذي حد إباننفسه 

فاندقع  ب من رجال الثاني،م، وكان أكثر ضباط التعذي0604نكسة 

اط التعذيب بلسجون وُقدِّم ضفريق األول يقر ما حدث يف هذه ا

يف األستاذ حممد  م هذه احلقبة متمثالللمحاكمات، كما شهد عليها إعال

خفيف عمليات نه نصح عبد الناصر بتحسنني هيكل الذي كرر يف كتبه أ

، وشهد عليها ياسيا ، وبدون حماكماتاالعتقال فقد بلغ العدد رقًما ق

ما ألفت م، كبد الناصر يف مذكراتهضباط ثورة يوليو ممن اختلف مع ع

ليست ت تفضح فيها زوجها، فإحدى زوجات ضباط التعذيب مذكرا

ب أنفسهم أو ل هي شهادة ضباط التعذيهذه الرواية رواية املعتقلني ب

 ناصر، أو حمايدين.أطراف حمسوبني على نظام عبد ال

بعض  عتقلنيمن امل ! رأسه عقلبدأت تتبلور يف أذهان من بقي يف

على ظهورهم،  ، املؤملة كوقع السياطناألفكار املظلمة كظلمة السج

 هؤالء علما، صِّلتحعلمية حيث مل واعد مبنية على قمل تكن أفكارا 

بل كانت  ث،لنظر أصال يف كتب الرتاتحرمون ا وكان طليعة هؤالء
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يف  – من جمتمع ممن جردهم إنسانيتهم وأفكارا انتقامية بالدرجة األوىل

وبني أسوار  دمةوقع الصوحتت  ،جدتهملن مل تحرك ساكنا -نظرهم

تكفري لعذيب ولدت أفكار اهذه السجون ومن رحم عمليات الت

 وايهلجرة واملفاصلة وغريها.

عده شكري م رجع، فحمل الراية بوضع بذرتها علي عبده إمساعيل ث

عات وكان شابًّا قيقي ألوىل هذه اجلمامصطفى، الذي ُيَعدُّ املؤسس احل

بويه وسوء بائسة بسبب طالق أ لةطالبا يف كلية الزراعة عاش طفو

كن شكري مصطفى ي ده من البيت، وملأمه له، الذي طر معاملة زوج

تزوج أخت نا بل صال وال تحمل فكًرا معيأ إسالميةمجاعة  منضما ألي

ب مع من عتقل مع من اعتقل، وُعذِّاعضو يف مجاعة اإلخوان، ف

 ُعذِّب.

قد علقت بذهين وتليء رقة وشاعرية، وكان حمبًّا للشعر وينشد شعرا مي

 لسجن يقول فيها:كتبها لزوجته من ا أبيات له

 ة الشاكيل درى النجم يوًما شكوشكوُت للنجِم ظلم الليل أشهده*وه

  باكيفخلته عاشًقا أو ثاكاًل رأيُتُه ساهًرا مثلي على حدٍة *

 ر  أشواكا * كالهما سائر يف أكالهما ساهٌر يشكو النَّوى قلًق
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 اِككلما دق باٌب فيِك لبَّيزور َطيُفِك بييت كل آونة * و

 فالِكشت منه مالكًا بني أصفى لقلبِك قليب حني خالطه* وع

ها سواًدا لشاعرة الرقيقة ومألتقتلت سياط التعذيب هذه النفس ا 

 .ودموية

 ميةإلسالتكفري كل اجملتمعات ا لسبي مجاعة شكري انتهجت  

سوى من  املالر والردة وحل الدم ووحكمت على عامة املسلمني بالكف

ومن  ،عاجال أو آجالتال والقالعنف  أداةار مع اختي له وجلماعتهانضم 

 رتد عنده.انضم له ثم ترك اجلماعة فهو امل

رد على أفكار سلمني ومثقفيهم يف النشط كثري من مفكري اإلخوان امل

دجاه السلمي الذي عن اال -يف نظرهم- نداخل السجو هؤالء املنشقني

جمموعة من  السياق فت يف هذالِّ، وُأانتهجته اجلماعة كوسيلة للتغيري

اب الوقوع يف براثني ب يهلؤالء الشبنِس َتوالكتب اليت اجليدة الرسائل

ة سينقسم رواد ،  ومنذ تلك اللحظغاليوالتكفري ال الفكر املنحرف

ية الساعية للوصول هات ذات اخللفية اإلسالمدجاواال اإلسالم السياسي

هاين رئيسني )االدجاه إىل ادج سة ملنهجهاإىل السلطة السياسية كغاية رئي

ية االخنراط يف العمل ع ر طلة السياسيةالذي يسعى للوصول للس السلمي
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 الدولة وسريفض يف السلمية املتاحةل الوسائ السياسية واستغالل

وقع و( و)االدجاه القتالي  كوسيلة للتغيري القتال والتكفري اتياستخدام أد

مع  السياسية نف يف سبيل الوصول للسلطةوالع لقتالاختياره على ا

 العربية ة إلسقاط شرعية احلكوماتالتكفري كأدااالعتماد على 

 (.واإلسالمية

 رية وخمتلفة بعد ذلك.وسينشطر كل ادجاه إىل أطياف كث

سه بالرئيس ية من السجون ولقب نفأخرج السادات اجلماعات اإلسالم

الشرتاكي أداة إلضعاف التوجه ااملؤمن واستخدم هذه اجلماعات ك

ثم لناصر، ر الذي ورثه عن عبد اوالشيوعي والنفوذ الروسي يف مص

ها مرة أخرى ذه اجلماعات اليت سيزج بالنفوذ األمريكي، هباستبدله 

صهيوني مع سائر امب ديفيد مع الكيان العاهدة كداخل السجون بعد م

ن هذه املعاهدة ينتقل هذا الفكر إباسالنخب يف مصر، وداخل السجون 

يقرر بعض أبناء سملنطقة نقلة نوعية واملشرعنة للوجود الصهيوني يف ا

اط اجليش  ر التنسيق مع بعض ضبهذه االدجاهات اغتيال السادات ع

 الشهرية يف قتله. ةاملصري وقد جنحت عملية املنص
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ت الغرب ذه املرحلة يف أدبياسيظهر مصطلح اإلرهاب بشدة يف ه

 مواجهة ستدخل أجهزة الدولة يفاألمريكي يف وصف هذه اجلماعات و

 .درجة كبرية د جنحت يف قمعهم إىلشرسة مع اإلسالميني يف مصر، وق

 العر  السابق: حتليل

عرعها حتت مة السجون املصرية وترنشأُة بذرة هذه األفكار يف ظل 

لدى الشباب   تغذية هذه األفكارسياط التعذيب تعكس عامال مهما يف

 ي )احلياة الكرمية(.وهو فقدان قيمة حياتية عظمى وه

لسجن مل ا السجن بعد ذلك فإن اإن كان هؤالء الشباب غادروا هذ

 يسلموا من ياط التعذيب فإنهم ملسيغادر أرواحهم، وإن سلموا من 

 .ةينجتماعية املتدالسياط األوضاع السياسية وا

إسالمية كانت أو  الكرمية بأية معايري حنن نتحدث هنا عن فقدان احلياة

رمية يف بالده ل حلمه أن يعيش حياة كغربية، فكثري من هؤالء الشباب ك

وجل، ال ُيرد  ية، يقرأ القرآن باليصلي بال خوف، تتحجَّب بال سخر

الته املميزة وهو تحمل يف يده مؤه من أمام بوابات الشركات الك رى

من جامعات  رفض توظيفها مع خترجهاجملرد أن مظهره ال يليق، وال ي

 ك رى جملرد أنها منتقبة.
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قل مقومات شعائره..جمرد فقدانه ألبل حتى من ال يعتين باإلسالم و

هذا كفيل  ناسب يف بالده،بيت ماحلياة الكرمية من مأكل وملبس و

له ولو بتفجري هذه الشحنة اليت بداخ بشحنه ودفعه يف أي ادجاه ليفرغ

تتبع سرية ب يهلذه اجلماعات ثم بنفسه، وكم مسعنا عن عمليات تنس

يف الدول  ي ويرتاد الديسكوتيكساالنتحاري نعرف أنه كان ال يصل

 الغربية!

ة اغتيال السادات عملي التنسيق لقد تتعجب إن علمت أن ممن شارك يف

حي! نعم املنفذين ضابط مسي حسب مذكرات وشهادات من تبقى من

واطن مصري، ده حياته الكرمية كمضابط مسيحي رأى أن السادات أفق

 لعربي الكبري.ث الصهاينة يف وطنه اوأفقده كرامته كمواطن عربي يعب

أكتشف كريا ثم ه اجلماعات ملناقشته فلطاملا جالست شبابا منتسبا يهلذ

مشاعر اإلحباط  أصال ، بل تسيطر عليه أنه ال يتبنى أية منظومة فكرية

 من واقعه وغربته فيه.

ان ال يصلي الزيارة والنصح فقد كال أنسى صديقا لي كنت أتعهده ب

ق وكان ممن عائر دينية على اإلطالويصادق الفتيات وال يهتم بأي ش

تات منه ، يث مل جيد مصدر رزق يقأحرقتهم نار البطالة والفراغ ح
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علمت أنه  عراق، وذات صدفة أيضاذات صدفة علمت أنه غادر إىل ال

 كل شيء. سرتاح منقد فجَّر نفسه وا

 اجليل الثاني جلماعات العنف

م إرهابية، اليت مساها اإلعالعات قمع هذه اجلما فجأة سيتوقف

ليكونوا  ُيجهز إرهابيو األمسكل شيء، وفجأة أيضا س وسيتوقف

 جماهدي اليوم!

رهابيني! بل  اإلعالم األمريكي إوفجأة لن تصبح مجاعة التكفري يف

 جملاهدين(.اسيصبح هؤالء يف إعالمهم )

أفغانستان داعمة  -د للنفوذ األمريكيالعدو اللدو -احتلت روسيا 

حلفائهم، ملسلمون جهاد الروس ولألحزاب املاركسية هناك فأعلن ا

اتية وحلفاؤها ريكية وأجهزتها االستخ رالواليات املتحدة األموقامت 

يف  من كل مكان ودجييشهميي األمس( )إرهاباجلماعات  هذه بدعم

 ،تالل أفغانستان على عسكر الشيوعيبغر  ضرب امل مل العربيالعا

ا ال يسمونهم إلعالم األمريكي وكانووقاموا بتمجيدهم وتلميعهم يف ا

م اإلعالم (، ومأل هذا االسmujahedeenإال باجملاهدين )

ابرات طب بعض قادة جهاز املخاألمريكي بأدواته املختلفة، وخ
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ة ي خطب مصوراجملاهدين هؤالء، وه ضاألمريكية خطًبا حتفيزية يف بع

 مشهورة.

ل أحناء أعداد غفرية من كم كان املتطوعون يأتون ب0687حبلول عام 

 العامل اإلسالمي.

)حرب مقدسة( يف  ملة األفغانية بأنهاحتدث رونالد ريغان وقتها عن احل

إلم راطورية ية لإلجنيليني، ووصم اخطاب ألقاه أمام اجلمعية الوطن

شر املوجودان يف ل)اخلطيئة وانها سبب ية بإم راطورية الشر، وأالروس

 سيح لنقاومهما بكل ماواملالكتاب املقدس  )وحنن لديناالعامل(، قال: 

ملسيحي دعم ريغان اجلهاد ابهذا اخلطاب الديين كان ي (88)(نستطيع

قتها ويليام ن مدير السي آي إيه واإلسالمي املقدس ضد روسيا، وكا

 (كاثوليكيا خملصا.William caseyكاسي )

 ا.مليون دوالر سنوي 066د دعمت أمريكا اجلهاد وقتها حبدو

                                                           
 Andrew preston, sword of spirit, shield of راجع الكتاب المهم 88 

faith; religion in American war and diplomacy,(new York 
Toronto anchor books,2012), p. 585 



188 
 

ان كثري من وإن ك ن أفغانستاناستطاع اجملاهدون طرد الروس م 

 يكن يهلم رى أن األفغان العرب ملاملتخصصني يف احلرب األفغانية ي

 .ذلك التأثري يف هذه النتيجة 

على  شيوعيوط املعسكر الشرقي البعد هزمية الروس وانسحابهم وسق

عالم األمريكي إىل يف اإل أيضا س فجأة، حتوَّل جماهدو األمإثر ذلك

  رمى أهدافها الرئيسية.وصاروا يف م إرهابيي اليوم،

 فقد أودعتهم !م لنصرة اإلسالمأما دويهلم اليت دعمتهم وأرسلته

  وراء الشمس! جبميع مشاربهم

كويت( وتشارك لثانية )غزو العراق للابعدها بقليل ستقع أزمة اخلليج 

هذه  ي لضرب العراق، وستكونالقوات األمريكية يف حتالف دول

 -حسب روايتها- القتال اليت اعاتاحلادثة منعطفا مهما يف خطاب مج

 األمريكان.لعراقي دون استعانة بعرضت أن تقوم هي بدفع العدوان ا

بني الدول العربية و  مجاعات القتالرمسيًّا سينفض احللف القائم بني

 اليت دعمتهم باألمس.
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)احلكومات  89يًّاعمل ل العدو القريبقتا هذه اجلماعات ستعلنو

يكا يف أزمة اخلليج ، بأمرالستعانتها ( وعلى رأسها السعودية العربية

مريكا باألمس اعات نفسها حتالفت مع أهذه اجلمعلى الرغم من أن 

الدعم ولوال  نيف أفغانستاراتها وقاتلت بأسلحتها ونسقت مع خماب

، وهم من املا حسمت احلرب سريًعو األمريكي ملا صار يهلا ذلك زخم

رد املعسكر ك املعسكر الشرقي فانفُوظِّفوا ووظِّفت دماؤهم إلسقا

  !الغربي بالعامل

قي ملسلمي البوسنة عمليات التطهري العر دأستببعد ذلك بفرتة يسرية 

م، 0660وسالفيا، يف خريف غعلى يد القوات الصربية وجيش يو

 سمع من العامل.بقيادة ميلوسوفيتش على مرأى وم

 

 اجليل الثالث جلماعات العنف

ت على العراق بعد فرضها لعقوبا - بعد سنوات ستحتل أمريكا العراق

امل!، يف باحثة عن أسلحة دمار ش -تسببت يف وفاة مليون عراقي

                                                           
أدبيات قتال العدو القريب نظريا لم تكن وليدة هذه اللحظة بل ولدت في السجون  89  

 المصرية.
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تشريد أهله وهتك العراق وكا بتدمري مهزلة عاملية جديدة، قامت أمري

عيش لعامل البائس الذي نأعراضه على مرأى ومسمع من هذا ا

تكبوها يف حق آسي التعذيب اليت ارحيث قاموا بتصوير شيء من مفيه،

قاطع لتعذيب بط احليوانات ، ونشرت مالعراقيني كربطهم عرايا كما تر

القرآن  تبول اجلنود علىل باإلضافة إىل مقاطع واغتصاب العراقيات، 

 الكريم.

و سوداوي وكل  العراق فرخت كل ما هبيئة دموية يف أمريكا أوجدت 

 صنعتها أمريكا ذه البيئة الدموية اليتما هو دموي يف هذا البلد، ويف ه

على خطا  جديددموي  طور ستدخل مجاعات التكفري والقتال يف

ى سمبإنشاء ما ي طورهذا ال ينتهي، وايهل وإن مل ترتِق دموية أمريكا

 .بتنظيم الدولة اإلسالمية

إىل قسمني:  عامل على يد بوش االبنيف مقابل التقسيم األمريكي للو

يس من حلفائها واملال عنده، ومن ل حلفاء أمريكا وهم معصومون الدم

إلرهاب ستطاله يد احلرب على اوهو حالل الدم واملال والعر  و

احملافظني اجلدد  ن انتماء صاحبه إىلحيث كان، هذا التقسيم النابع م
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والء التام لى اإلميان، ويتطلب الالذين يصفون نظامهم أنه قائم ع

 .(90)ط العامامل بأي احنراف عن اخلملذهبهم، وال يسمح ألحد يف الع

من يقف  :قسمني م العامل اإلسالمي إىلقام تنظيم الدولة بدوره بتقسي 

وهو تنظيم يظهر  ،ن مل يبايع فهو الكافرمعه مبايعا له فهو املسلم ، وم

الذي م خليفتهك رمبا، ات دوليةفجأة وخيتفي فجأة بناء على رغب

ثالثة وهكذا  ثانية وميوت و مرةيصحو فجأة ثم ميوت فجأة ثم يصح

 يتته األخرية.األخري منه ثم ميوت م دواليك، إىل أن يستنفدوا الغر 

،  لى العراقأثناء فر  العقوبات عقبل غزو العراق بسنوات يسرية و

م املتحدة : )لقد ة بيل كلنتون يف األمسئلت مادلن أول ريت سفرية إدار

بري يفوق قتلى د ماتوا وهذا عدد كمسعنا أن نصف مليون طفل عراقي ق

اكرة العامل: تها اليت مل تغب عن ذهوريشيما ؟ أجابت أول ريت إجاب

 .(91)ستحق ذلك()حسًنا حنن نعقتد أن النتيجة ت

                                                           
  paul rogers: the global war on terror and its impactراجع  90 

on the conduct of war, in George kassimeries ed, the 
barbarization of warefare, (London; hurst and company, 2006) 

p.188. 
 hiltermann, a poisonous affair: America Iraq and theراجع  91 

gassing of halabja (uk Cambridge university press 2007) p.243. 
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 عات القتال:ي واجليل العراقي من مجااألفغانحتليل حالة اجليل 

رة عقب تدخل فري والقتال تنشأ كل مأن أهم تنظيمات التكالحظنا  

خل القوى لعربي  واإلسالمي، تتدسافر للقوى الغربية يف العامل ا

واطف شرد وتبيد فتشتعل العالغربية وتدمر وتقتل وتغتصب وت

حلكومات العربية صادمة ايف ادجاه م اإلسالمية وُتشَحن شحنا موجًها

واجهة احلكام ملمات بالعتاد والسالح وتدعم القوى الغربية هذه املنظ

انب آخر لقتال عم احلكومات العربية من جثم  تد املرتدين يف نظرهم

 !اإلرهاب!

هاب الدولة املنظم الذي إر على إثرها بدأت كلن هذه احلقبة الحظنا أ

دولة قوط المل اإلسالمي بعد سلعامارسته فرنسا وبريطانيا يف حق ا

وهي اجلبهة  فقط  جبهة واحدةالعثمانية والذي كلف املسلمون يف

 اجلزائرية مليون قتيل.

)اغتيال عملية  يه لك رى يهلذه اجلماعاتأوىل العمليات اوالحظنا أن 

جود وريكي لتثبيت وشرعنة السادات( جاءت عقب التدخل األم

ت عملية اغتياله سالمي، وقد كانمل اإلالصهيوني يف قلب العاالكيان 

 ليسارية.حمل ترحيب حتى بني االدجاهات ا
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لتدخل األمريكي ة يف حق أفغانستان ثم اوالحظنا أنه مع اجلرمية الروسي

 عات يف طورها الثاني.يف أزمة اخلليج دخلت هذه اجلما

يكا يف حق العراق ية اليت ارتكبتها أمروالحظنا أنه مع اجلرمية التارخي

 ث.هذه اجلماعات يف طور ثال دخلت

لغرب يف ني كل تدخل سافر دموي لمثة تالزم تارخيي هنا ال ينفك ب

أشد عنفا  داجلماعات يف طور جدي العامل اإلسالمي وبني دخول هذه

 .من طوٍر سابق

ة بعض املتأثرين لطاملا ُطلب مين مناظرلطاملا جالست شبابا ملناقشتهم و

اتي املتنوعة يف أتسلح مبعلوماتي ومقروءوبهذه األفكار فأجهز عدتي 

م ال يتبنون أية أنهالستهم أكتشف التكفري ، وعند جم نقاش أفكار

ن نوعية يبادرونين بهتافات م منظومات تكفريية وال شيء ، فقط

ن إخواننا يف فغانستان، وكيف ندافع عوكيف نصنع مبا فعلته أمريكا بأ

 دلل على ما نقول.ضامني اليت تذه املالعراق من بطش أمريكا إىل آخر ه

ين بشيء ت صديقي األول ال يعتال أنسى صديقا آخر بنفس مواصفا

ش األمريكي دة فيديو تداوله اجليمن شعائر الدين ولكنه عقب مشاه

ه، قرر أن تبفعل عراق متفاخرا متباهيالعمليات اغتصاب ألخواتنا يف ال
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ها يد أحدهم، وقد كلفه سًتا له قبل أن متيغادر إىل العراق لعله ينقذ أخ

 يف السجن. قراره هذا بعد عودته عدة سنوات

۞۞۞ 

 

 مناذج من اجملموعة الثانية

 صل إىل السلطةي إلسالم السياسي )السلمي(ا

 جماعاتلل تبلور فكران رئيسيان ذكرنا أنه داخل السجون املصرية

)االدجاه  الميياسية يف العامل اإلسالساعية للوصول إىل السلطة الس

 واالدجاه السلمي(. -القتالي

غربية شيوعية كة يف منظومات احلكم الاالدجاه القتالي رأى أن املشار

وقرر أن لدين،لمانية كفر وَرّدة عن اكانت أو رأمسالية ماركسية أو ع

حتدثنا يف النماذج  التفجري واالغتيال، وقديسري يف ادجاه القتال والعنف و

نا شيئا من دوافعها للتوجه ومالبساتها وحلَّا السابقة عن تطورات هذا

 وبواعثها وحمركاتها باختصار.

 ات السلمية.وسننتقل هنا للحديث عن االدجاه
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وغريها من املنظومات   املنظومة الدميقراطيةيفاالدجاهات السلمية  رأت 

حاججت عن و وصول للسلطة بشكل سلميلل وسائل مشروعة الغربية

 .ادهيس هنا موضع التوسع يف إيرل مما رأيها يف أدبياتها

ل اإلسالمية اسية يف كثري من الدوكّونت هذه االدجاهات أحزابا سي

ت ب والشورى وغريها وسعوشاركت يف انتخابات جمالس الشع

كل سلمي لعدم  صناديق االقرتاع بشللوصول إىل السلطة السياسية ع ر

دجربته  درالغرب وهو يص يهلمال إميانها بالدماء والعنف، فقد ق

ل احلريات أنها بته اللي رالية يف أصوالدميقراطية يف نظم احلكم ودجر

لعربي، حيث دالة السياسية للعامل اأفضل النظم اإلنسانية جللب الع

 .يل يهلمقكمهم، وقد صدقوا ما ار الناس مبحض إرادتهم من تحخيت

مني، وتسابقوا عَمه منتظرا صيده الثبعبارة أخرى رمى يهلم الغرب ُط 

 هم إىل ابتالعه.  

 اجلزائر:

سلمية هي الوسيلة م، املشاركة السياسية الما قاله الغرب يهل فعالحتقق 

 ..قد وصلوا الوحيدة للوصول إىل السلطة وها
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إلسالمية اجلبهة ارادتهم اختار الناس مبحض إ م(0660) يف اجلزائر 

شريعية لتفازت يف االنتخابات الإلنقاذ وهي حزب سياسي إسالمي و

 بأغلبية ساحقة ويف كل شيء.

انية وكل شيء نّظر ة واللي رالية والعلمفجأة سيكفر الغرب بالدميقراطي 

رنسية نتائج راالت اجليش بأوامر فله منذ عهد التنوير، وسيلغي جن

ة حال ويعلنونلقوة شاء جملس أعلى للدولة بابإن وسيقوموناالنتخابات 

 م يف السجوناعه وزجهحلزب وأتبالطواريء ومتت مالحقة قيادات ا

ملنتسبني نف ستكون ردة فعل بعض اويف مقابل هذا الع وتعذيبهم

فيما يعرف  ائرية يف صدام مفتوحللحزب عنيفة وستدخل القوى اجلز

ادية ألف قتيل وخسائر م 066جلزائر ابالعشرية السوداء ستكلف 

بناء طلح اإلرهاب يف وصف أمبليارات الدوالرات، وسيظهر مص

 قراطية!يف االنتخابات الدميو ليت اختارها الشعباجلماعة ا

 :مصر

حض إرادته ة يناير اختار الشعب مبيف مصر بعد أحداث ما يعرف بثور

م واحلديث يف تاريخ مصر القدي حرةو يف أول انتخابات نزيهة

يون سيكفر العلمانندها عالتيارات اإلسالمية، وم( 0600)
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 اليت واحلرية مانيةكل قيم اللي رالية والعلب املتطرفون واللي راليون

بكل املنتخب  اإلعالم املصري الرئيس للسنوات وسيتناو انتحلوها

اء والسخرية، باب والشتام واالستهزقبيح وسيكيلون له كل أنواع الس

 .طالب بإسقاطهت املتظاهرين وستخرج حشود

احلكم  تستولي علىو لى وقع األحداثع املؤسسة العسكرية  تسقطهس 

يف محلة واسعة  ادات اجلماعة ومنتسبيهايوتسجن الرئيس املنتخب وق

دة وصفتهم ام اإلعدام ، وكالعامن التشريد واخلطف والقتل وأحك

 .باجلماعات اإلرهابية

 حتليل النماذج السابقة:

الواضح من خالل  منتاج حتليال، هذه مناذج تتحدث عن نفسها ال حت

 لي رالي املنظم وتنكراإلرهاب اللعلماني واالعر  السابق أن التطرف 

وجلوءها اة ،ملساووال شعارات احلرية لك هذه االدجاهات بومنتس

 رضية.أوجد بيئة مإلرهاب الدولة 

م غربي وإعالم وأضواء، ودع إرهاب متحضر هو، ببدلة وكرفته،

عب أحدهم دور ، يلو اإلجنليزية، ولسان يرطن الفرنسية أوشرقي

كر دور باني الفبإلعالم يف ا يقومف، (لغالبةا)وعة من املثقف على جمم
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سوى  لى األر ع تطرفة ال تعرفوهي مجاعات علمانية م ،والوعي

 لغة الدم.

 يسميها ت اإلسالم السياسي اليتمن املفارفات الطريفة أن مجاعا

اليتيمة مل  ما حكمت مصر يف سنتهاالعلمانيون مجاعات إرهابية عند

ؤمن أو كافر، م ،لى مسلم أو مسيحيتد عتعتد على أحد، مل تع

عتد على قطة قريب أو بعيد، مل ت إسالمي أو لي رالي، خصم أو عدو

ث خمالفيهم تطرفون فقد أحرقوا جثحتى، أما هؤالء اللي راليون امل

 أحياء.

دات وجرائم ر وزد ما شئت من مفرااالستبداد، الظلم، البطش، القه

مواطنني يف حق  العلمانية املتطرفة سهيف نفس الدائرة مما متار تدور

ل، دجعلك ميتا يف شعاع األم وتطفيءة، تقتل فيهم روح احليا ،أبرياء

ال قنابل ارسات كتلك ما هي إمم صورة حي، أو حيا يف حكم ميت،

 .. وبشدة.موقوتة .. بشكل أو بآخر ستنفجر

ل والعنف، أن لدوافع البشرية للقتيطرح )ماسلو( يف مبحث مهم عن ا

ه من يلجأ إىل هو احتياج أساسي يفتقد فالعنوراء  األك ر افعالد

 العنف.
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سيولوجية( تدور حول )احتياجات ف يرى ماسلو أن احتياجات اإلنسان

ثما كنت، ن( أن تشعر أنك آمن حيالطعام والشراب، )احتياج األما

اإلحساس بالتقدير وان أك ر كوطن أو أمة، لكي (اإلحساس باالنتماء)

 ...من الغري

ختيالت الطعام فسه اإلنسان عندما جيوع تسيطر على ن

من، ولكن ان يتخيل نفسه يف مكان آقد األموالشراب،وعندما يف

لعلمانية الفاشية تلك اليت سلبتها ا سانقد كل احتياجات اإلنعندما يف

قام من نفسه ومن كل نه ال يفكر إال يف االنتجمتمعاتنا، فإ من املتطرفة

 شيء.

غرتاب، يفتقدون العربي واإلسالمي أزمة ا أبناء العامليعيش كثري من 

يانا، وقد يكون كون االغرتاب جسديا أحقيمة االنتماء إىل الوطن، قد ي

ب نفسه باغرتا لى النفس، يشعر املرءمعنويا أحيانا أخرى وهو أقسى ع

 داخل مكان قيل له أنه وطن.

ري اكرتاث، يراقب وجوه الناس يف غميشي يف طرقات وطنه بال أمل، و 

ووأد فيه كل  تل الوطن فيه الشعور،ويدلف يف أزقته بال شعور، فقد ق

 ما هو مجيل.
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)العنف رد فعل  لفقد واحلرمان بقويهلم:ا يع ر علماء النفس عن قاعدة

 تمل(.حلرمان وفقد ال تح

الصراخ  وستحرتق اجلثث وسيعلحتت منصة رابعة سرتاق الدماء و

 والعويل ثم يهدأ كل شيء.

لشباب ى وجيري سيدخل هؤالء ات وقع الصدمة من كل ما جروحت 

 يف شتات نفسي.

ة.. وخترتق هم بكل شيء يف احليايف غمرات الشتات هذه سيكفر بعض

.موجة من .عض من شهد هذه األحداثب اإلحباط النفسيموجة من 

 اة نفسها!الشك يف كل شيء.. يف قيمة احلي

إىل عربة  ية ويصعدرَبة الضحيف غمرة الشتات سيغادر بعضهم ع

لد ضحاياه كل هم إىل متطرف علماني جيحتول كثري منحيث اجلاّلد، 

 يوم.

سجون املصرية ضهم بأن ما قيل يف الويف غمرة الشتات أيضا سيؤمن بع

مية عبث لطة ع ر الوسائل السلقبل عقود من أن الوصول إىل الس

لى حك عم ع ر النظم الغربية ضوإهدار لألعمار، وأن تولي احلك
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ىل جبهات يحزم حقائبه وينضم إالعقول= كان هو احلق والواقع، ف

 القتال يف أي مكان.

 .Robert fسينشر روبرت وورث ) بعد حادثة رابعة بسنتني تقريبا

worth(92)( كتابه املؤمل (A rage for order, from 

tahrir square to isisيدان اد النظام، من م( )ثورة الغضب إلجي

م الشباب ، والذي يتحدث فيه عن حلتنظيم الدولة(التحرير إىل 

م، إحدى متهم بدون استبداد وظلالعربي بدولة يعيشون فيها بكرا

قصة جمموعة  كاتب بأسلوب أدبي مؤثرالقصص املؤثرة اليت تناويهلا ال

بعد ما مسي  بسقوط النظام املصري من الشباب املصري تحتفلون سويا

ياة كرمية األمل يف ح هموفقد ةبثورة يناير، وبعد إجها  الثور

ة املتقابلة قصة إىل شواطيء احلياستتقاذف أمواج الشتات أبطال ال

ىل أقصى اليسار، وبعضهم إصى املتصادمة، بعضهم سيذهب إىل أق

، ليقتلع يام يف مواجهة بعضهم..وذات صدفة ستضعهم األاليمني

 ا.وًما مي شاركه حلم احلياة يأحدهم رأس رفيقه وصاحبه .. الذ

 ل شيء!كئيبة هي القصة..ولكنها تلخص ك

                                                           

 مع التحفظ على كثير من مواضع الكتاب. 92 
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 مناذج اجملموعة الثالثة

 ي(مجاعات اإلسالم السياسي ) القتال

 أفغانستان:

ولت بنادقهم ين يف طرد السوفييت، حتيف أفغانستان بعد جناح اجملاهد

 منا يقرب صائل اجلهاد إىل مف وقذائفهم إىل وجوه بعض، انقسمت

الصغرى،  عدد كبري من الفصائل عشر فصائل ك رى ، باإلضافة إىل

دمروا دها، لقد تلت، ودمرت ما تبقى من بالوتقاوتناحرت فيما بينها 

و يأتي وقت حتى أن يظهر الزرع أ ما بذروه يف طردهم للسوفيت قبل

 ه.الكرسي، وباسم اإلل احلصاد، كان اجلميع يتصارع على

 العراق:

رت باقي ة ثم كفَّلقتال قيام دولة اخلالففصائل ا ويف العراق أعلنت

وحتاربوا نهم وريا وتقاتلوا فيما بيالفصائل القتالية يف العراق وس

لسابق يهلم ملا مل األفغاني وهو اجليل ا وت رأ منهم الفصيلوتطاحنوا 

إلسالم لظاهر، وشوهوا شعائر ايبايعوه، وشوهوا ايهلدي النبوي ا

ة يف العراق، ثم ال بوا يف تدمري مناطق سنيبورّهبوا الناس منه، ثم تس

 شيء!
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 سم اإلله.مرة أخرى كان اجلميع يقاتل باو

 حتليل هذه النماذج:

صيبها من املسؤولية نتتحمل  اسم اإلسالمب مجاعات القتال شك أنال 

 يف قصة الدم اليت حنكيها.

من على  -حسبهم–إلزاحة أعدائه  تقاتل هذه اجلماعات باسم اإلله

ىل كرسي وصول إلل وا بعضهمقاتل احلكم فإذا خال الكرسي كراسي

 ضا.أي اإللهاسم وب اخلالفة!

تسفك دماء وتدمر  ودونها –عكة السلطة ك –مغرية هي هذه الكعكة 

 خ، وباسم اإلسالم.أوطان، كما شاهدناه ع ر التاري

ا وتأمينها، ال لة إلقامة الدول وحفظهُشرِّع القتال يف اإلسالم كوسي

 جل القتال.اجلماعات فتقاتل من أ غاية يف نفسه، أما هذهليكون 

 مار.ت وال شيء.. سوى الدعقود مرت على نشاط هذه اجلماعا

 الفوضى ( هو العامل الوحيد يفوليس هذا العامل )إغراء السلطة

بل مثة عامل  ملسلحة يهلذه اجلماعات،الدموية اليت تعيشها الفصائل ا

 مهم حتدثنا عنه.
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رأى ومسمع عرعت كما حكيناه على ماجلماعات وترنشأت هذه فقد 

ملخابرات يكية، فارتباط أجهزة اودعم من أجهزة املخابرات األمر

الوالدة فقد اط يعود للحظة النشأة  والغربية بهذه اجلماعات هو ارتب

انستان، ألجهزة على سفوح أفغولدت هذه اجلماعات يف رحم هذه ا

باشرة ، وهو ما بعد والدتها مألجهزة استوعبتها هذه اباألحرى أو 

تلك األجهزة يهلذه  هم مييل إىل أن اخرتاقجيعل كثري من الباحثني وأنا من

ه اللحظة وع ر ًما وهو مستمر إىل هذاجلماعات قديم مل ينفك عنها يو

، حيث يتم ستانرى يف العراق بعد أفغانفقد تكرر مرة أخ كل أجيايهلم

ينكأ عدًوا وال  ة يف ادجاه الجلماعتوجيه الشباب املتحمس من داخل ا

 وفوبيا ع رها،لغربية بتغذية اإلسالمخيدم قضية، وتقوم آلة اإلعالم ا

رهاب من جهة املنطقة حملاربة اإل يدعمها الغرب من جهة ويدعم دول

ق مظلم ال نهاية ع أبنائها تدور يف نفوتبقى هذه اجلماعات م  أخرى،

 له.

 

۞۞۞ 
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 مناذج اجملموعة الرابعة

 (الصدامي!)لسلمي امجاعات اإلسالم السياسي 

 اليمن:

 اليمن ال ا السلمية يف نسختهمجاعات اإلسالم السياسي يف تكان

 اجلنوب اليمين م االشرتاكي الشيوعي يفبالعمل يف ظل احلك يسمح يهلا

 أن مّكن يهلم ات القومية يف الشمال إىلثم االدجاه النظام امللكيو

د الوحدة بني م حزبهم السياسي بعالرئيس األسبق علي صاحل وأنشأ يهل

 جلنوب.اهات االشرتاكية يف ااالدج الشطرين بهدف تقويض

اجلامعات  ر  ونشط يف املساجد ونشط احلزب وثبت أقدامه على األ 

عاهد اجلامعات واملبفتح  والتجمعات الشبابية، وُسمح يهلم

من السلطة  املصانع، وكانوا جزءاواملستشفيات وامتلكوا الشركات و

 يهلمجملال فسيحا ات عدة، ومل ُيرَتك االسياسة مع الرئيس األسبق لسنو

 ات السنية بعامة.هفقط بل ترك اجملال أيضا لالدجا
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نشط واألكثر سنية( يف اليمن كانت األوباجلملة فاحلالة الدينية )ال 

 رية رمبا يف العامل العربي.ح

أن حليف  حلزبابيع العربي قرر أثناء أحداث ما عرف بثورات الر

هم قوام كانوا م وجب خلعه إسالميا، ومّكن يهلاألمس الذي صنعهم و

 ما فيها.هذه الثورة وأكثر األحزاب تنظي

ركة احلوثية ية يف حالة حرب مع احلقبيل الثورة كانت الدولة اليمن

يف حالة صمت أو  احلزباليمن، وكان  شيعية ( يف مشالاجلارودية )

لرنانة اليت ألبرياء، ومع خطبهم ادفاع أحيانا عن حقوق احلوثيني ا

وعية يسرية للناس ة مل ُيسمع منهم ولو تكانت متأل املساجد يف تلك الفرت

 رتًكا حينئذ.كان العدو عدوًّا مش حول عقائد احلركة احلوثية، فقد

رايات احلوثيني ألول  رفعت احلزبر عليها اليت سيط يف ساحات الثورة

، ول مرة، وُعلقت صور اخلميين ألعاء ويف اليمن كلهمرة يف صن

شروا أفكارهم لدينية ألول مرة ، ونوأعلنوا عن عقائدهم وأفكارهم ا

 يف يراهم شركاءه حلزباتهم اخلاصة، وكان احتفاالأعلنوا بوكتبهم و

صف ساعة فقط لغاشم، وقبيل الثورة بناضد النظام والثورة الكفاح 

 ليمن كله.مل يكن ليسمح بشيء من هذا يف ا
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ن ُيرفع شعار و خيطر  أصال يف بالك أمل يكن من املمكن أو املعقول أ

تحتفل بالغدير أو  يف العامل أو لرافضةا، أو ترفع صورة لزعماء يهلم

 عاشوراء.

ة أو اللي رالية أو يالدجاهات العلمانيف ساحات الثورة أيضا عال صوت ا

افظ بطبعه إال يف ف يف اليمن البلد احملاحلداثية وتلك كلها مل تكن تعر

طبيعة أعرافها ية الشمالية ال تسمح بساحات الثورة، فاملكونات القبل

حكم  ب اليمين بعد سنوات منبتسلل مثل هذه األفكار، واجلنو

النظام  طسالمية عارمة بعد سقواالشرتاكية دخل يف حالة صحوة إ

 االشرتاكي هناك. 

عسكريا،  ن حنو صنعاء إلخضاعهابعد خلع علي صاحل حترك احلوثيو

ن نقضوا العهد م من حلفاء األمس الذيورأى علي صاحل أحقيته باالنتقا

لثورة وكان قد مجع إىل حلظة ا - نظره يف - معه وهو من حفظه يهلم

جنبوا اليمن لي ده ورفع املصاحف أمامهميف مسج احلزب ورموزهقادة 

 م.لى إحلاقه به.. إال هما كان يعلم كل عاقل أنه قادر ع
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صيل انشق عن اجليش فمرتكنا إىل  صعيديالت قفهعلى مو احلزبأصر 

كطوفان مدمر  اء علي صاحل مع احلوثينيفج وبعض القبائل املسلحة

 وجنون. ان يقذف يهلبه بهيسترييا رككينتقم من كل شيء أو 

بية والوسطى يف اليمن تمعية يف املناطق اجلنوواجملمراكز القوى القبلية 

وى يف مشال ذا التحرك من مراكز القألبعاد تارخيية شتى مل تتقبل ه

 الشمال.

 أتون حرب من مشاله إىل جنوبه يفدخل اليمن من شرقه إىل غربه وف

زال رحاه بس، واقتحم صراعا ال تأهلية مدمرة أكلت األخضر واليا

ومليارات  اجلرحىو ن اآلالف من القتلىاليمتدور إىل اآلن، كلف 

اتلة وفتنة دائمة  جماعة عامة وأمرا  قالدوالرات وهو البلد الفقري، يف

شعارات  ا الوضع الديين فقد عمتال يبدو أنها ستنتهي قريبا، أم

يتهم تربية نيد آالف األطفال وتربالشيعة صنعاء وما حويهلا ومت دج

حلظة خروج  إىلاء ن ألف سنة إىل الورليما دموية وعادشيعية عقائدية 

خيية الدينية ، وكل املكتسبات التارايهلادي وتأسيسه لدولته الزيدية

أدراج الرياح يف  تهبذتمرت لعقود طويلة اليت اس العقدية والعلمية

 طرفة عني، ويف حلظة مراهقة.
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 ذج:حتليل هذا النمو

الصدامي( من )اإلسالم السياسي  ال أستطيع هنا أن أبريء مجاعات

 ين اليت منر بها اليوم.املسؤولية يف حمنة الدنيا والد

لنقد جلميع أعمم ا -ن قصة الدميف سياق احلديث ع-ولست هنا 

هنا  ي، ولكنين أخصص حديثيفصائل ما يسمى باإلسالم السياس

ة الكراسي نهم، وبقراراتهم يف لعبم األطياف الصداميةمبواقف 

 ر تاريخ البشرية ة اليت صاحبتنا قصتها عيوالعروش، تلك اللعبة الدمو

 ومل نر فيها سوى الدم .

ن تكون بقذارة قذرة، حتتاج أحيانا أ لعبة الكراسي والعروش هذه لعبة

 اآلخرين لتضمن حجز مقعدك فيها.

اللعبة شيء..  دما تقرر املشاركة يفيف لعبة العروش والكراسي .. عن

امل آخر..آخر بالعرش فهذا عالفوز  وعندما ختتار )الصدام( يف سبيل

 متاما.

الت الدمار يف املتطرفون وغريهم من آ العلمانيون واللي راليون العرب

قة ويسعون يف هم مع سبق اإلصرار بدالعامل اإلسالمي ميارسون إرهاب

 حائط وأخذ ية كحامل معول أتى إىلهدم الدين مع سبق الرتصد مبنهج
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صلح شيئا مما هدموه ية والدعوية لتالعلم تحطمه لبنة لبنة، فتأتي اجلهود

 دجاهات اليساريةأن ما هدمته اال فىوتستدرك شيئا مما ضيعوه، وال خي

ته جهود ول الدين وشعائره رمميف ستينيات القرن املاضي من أص

 املصلحني يف فرتة زمنية يسرية.

عبة العروش ري بصرية فحايهلا يف لأما هذه اجلماعات الصدامية يف غ

يظن نفسه يف نزهة  الك الكهرباء يف منزلهكحال طفل أتى إىل أسالدموية 

عب تجربة جديدة، ثم يتالتعلو ضحكاته ويصفق بيديه فرحا ب

يه، وتكون نتائج فسه وتحرق بيته مبن فباألسالك يف غري بصرية فيحرق ن

 ول.فعلته أشد كارثية ودموية من األ

-ألنظمة ا الصدام املسلح معادعت هذه اجلماعات دجنب العنف و

ب، ولكن من عات القتال يهلذا السبوفاصلت مجا -وأحسبها صادقة

انت كذه اجلماعات يهل املواقف غري املسؤولةن أ –لو تأملت  -املفارقات 

لمني  يف صدامات  إدخال بعض بالد املسيف من مجلة األسباب الرئيسة

وال تال نفسها طا ارتكبته مجاعات القدموية ال تقارن بقليل أو كثري مب

فخخ سفينة ذه أن تفجر سفارة أو تتارخيها!  حسب مجاعات القتال ه

بس وتعيد بالدها نة تأكل األخضر والياأو تغتال شخصية، أما أن تقع فت
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ما تسببت به من القتلى واجلرحى ك ألف سنة للوراء وتكلفها اآلالف

 هذه اجلماعات فال.

 اعات الصدامى مجيف حالة ما إذا كان لد هكذا ايكون الصدام كارثي

بطبيعته، والذي  من البلد املسلح شعبهظهري مسلح كما هو احلال يف الي

هنا يؤول الصدام  ، مراكز القوى فيهة القوى القبلية املسلحتتجاذب 

 فتنة تدوم.السياسي والبد إىل صدام قتالي و

حا، كاحلالة لكون فيها ظهريا مسلأما يف حاالت الصدام اليت ال مي 

عبة الكراسي واختاروا ل هذه اجلماعات فيها تواليت خاض املصرية مثال

سكة وهم ال ملؤسسة العسكرية املتماطريق الصدام مع ايف النهاية 

 عمارة ي أو حتى سيكيورييت يفميلكون والء ضابط واحد أو عسكر

 سكنية!

 اعي!مج فأنت هنا أمام حالة انتحار

عم الدميقراطية أنهم بلعوا ط ماعاتشئون قيادات هذه اجلمن أعجب 

أللغام طي كبري، ودخلوا حقل احقا وصدقوا أننا يف عرس دميقرا

ي موازين القوى  التاريخ كما رأينا هالسياسي بأتباعهم، والسياسة ع ر

 العسكرية ال أكثر وال أقل.
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تبيع لك  ملراهقةالنوع من القيادات ا فيما خيص لعبة العروش..فإن هذا

رميك على ل، متتص غرضها منك ثم تإىل اجملهوالوهم ، وتسلمك 

 قارعة الطريق.

لشعوب عرفون بأعضاء معبد اذكرني صنيعهم مبجموعة أمريكية ي

(peoples temple ظهرت )ن جونز م، قام جيم وار0648

لقضايا ضد سياسات الدولة وا جبمع أتباعه وحتفيزهم وحتميسهم

مات ، كان دشآت ومؤسسات وخالعامة، وتوسع عملهم وأسسوا من

( ومن القتل CIAيف ال ) جونز خيوفهم من عمليات التعذيب

يوضعون يف مة، وتحذرهم من أنهم ساجلماعي، ومن اإلعدام بال حماك

ومهم بشكل يقاظ مجيع األعضاء من نأفران الغاز، ويف ليلة ما مت إ

ريكية على لواليات املتحدة األممفاجيء ومت إعالمهم بأن عمالء ا

 ار!!يار لديهم سوى.. االنتحقتلهم، وأال خوشك اجمليء ل

رون موتهم، سامًّا وجلسوا ينتظ شرب مجيع أعضاء اجلماعة مشروبا

 طفل من أطفال اجلماعة. 066وقتلوا 
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الثوري! وأمتنى  )لقد قررنا االنتحار ترك رئيس اجلماعة رسالة مفادها

 انتحار ثوريالتحرر..لقد قمنا ب أن يستخدم موتي لتحقيق مزيد من

 لالإنساني(.احتجاجا على ظروف هذا العامل ا

 الثوري هذا. ارس نوعا من االنتحارمجاعات الصدام يف غري بصرية مت

جتهم للمعركة وات تقارب املئة وهيمحست هذه اجلماعات شبابها لسن 

 وأضاحي على زد على تقدميهم قرابنيوجهزتهم لليوم املوعود ثم مل ت

سمِّن أضحيته ثال(، حايهلم كحال من ُيمأر  املعركة املوعودة )كرابعة 

 روا أحدا على رحوا مؤخرا بأنهم مل جيليذحبها قربانا يوم العيد، ثم ص

 االنضواء يف اجلماعة!

ثم زجوا بشبابهم الساحات وامليادين .. ويف صنعاء أدخلوا احلوثيني إىل

ساحات إلخراجهم من تلك ال يف حرب دموية على جبهات القتال

 وامليادين!

اليهودية اليت ن التحالفات الصليبية وم ربوا جمتمعاتهم وخوفوهاكه

ريها،  قاموا لصليبيون واليهود لتدمستدمر بالدهم ، وملا مل تحضر ا

 .ية وصداماتهم املراهقةبتدمريها هم مبناكفاتهم السياس
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كان أحد ملغرب يف مسجد جماور ويف أيام ما مسي بالثورة صليت ا

ان من مجلة ما رة فيه بني أتباعه، وكضرموزهم وأشهرهم يلقي حما

دد ، ولكنه مل تح0606م وتعلن سنة ذكر أن اخلالفة اإلسالمية ستقا

 ة!.ألتباعه الوقت بالساعة والدقيق

من بيوتهم  حلزباد فيها شباب هي السنة نفسها اليت ُشرِّ 0606سنة  

 يف صنعاء إىل اجملهول. 

تنفق عمرك فيها هدرا س –نعم تبيع الوهم  –هذه مجاعات تبيع الوهم 

 وتضيع زهرة شبابك ثم ال شيء.

إليك وأنت  ملاريونيت، قد خييَّلتبدو لي هذه اجلماعات كعرائس ا

اقرتبت رأيتها  رك مبحض إرادتها، فإذاتشاهد حركتها من بعيد أنها تتح

يلعب بها  حدهم من وراء الكواليسمعلقة حببال دقيقة يتالعب بها أ

 ، ثم يرميها جانبا.ايةالدور املنوط بها بعن

بكل  ت على ظهرها كسيل عرمحتمل القوى الك رى هذه اجلماعا

قذفها على ستخلص غرضها منها و تمعاركها الفكرية وانشقاقاتها، ت

 يث يشاء.حافات النهر ، وَيُصبُّ النهر ح
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سياسي اخل مجاعات اإلسالم الهناك ادجاهات أخرى يف املقابل د

ت وذابت معها م ولكنها توسعت حتى ذاباقررت املوادعة ودجنب الصد

 هويتها. 

ن اإلسالم ختلى ع ىل السلطةبعض رواد هذا الصنف عند وصوله إ

شريعة ال ميكن النتخابات أعلن أن ال، وبعضهم مع أول ترشيح يف اكله

ج املنتخب شريعة مبا يوافق مزاأن حتكم، وبعضهم أعاد تشكيل ال

 وطقوس صناديق االقرتاع.

 سياسيخرى من فصائل العمل الاحلال ستتشكل فصائل أبطبيعة 

هؤالء عن  ي األمس علمانيي اليومتقرر إزاحة إسالمي اإلسالمي

األخرية  خلعتسأعتاب الكراسي  ، وعلىحالة وصويهلم السلطة

 رداءها اإلسالمي. بدورها

 مفرغة.. لقةحخييل لي أحيانا أننا ندور يف 

دافع األك ر لفوضى فز الرئيس والاحمل ومع كل ذلك فأنا ال زلت أرى أن

عرائس راء الكواليس احملرك لهذه اجلماعات والالعب املتخفي و

بداد السياسي ، اجلور السلطوي واالست املاريونيت هو القوى الدولية و

دين وثوابته  الطعن يف مسلمات الباإلضافة إىل الفجور العلماني يف
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واإلرهاب  ثقايف،إلعالمي والوقطعياته الك رى، على املستوى ا

ز ويشرعن كل هذا هو الذي يعز العلماني على املستوى السلطوي،

حيان من اجلهة يت تكون يف كثري من األوجود هذه اجلماعات املقابلة ال

ها يف األغلب الدنيا، ويكون منتسبوالتنظريية أقل ضررا على الدين و

 من الشباب املخلص.

بها أقل مقومات ُتحقق لشعوه الدول مبعنى آخر لو تصورنا أن مثل هذ

نيب بالده تمعا واعيا قادرا على دجولو تصورنا جم عدل الدنيا،

ة توقفت عن نخب الثقافية العلمانيولو تصورنا أن ال الصراعات،

ل الدين ي وتوقفت عن مهامجة أصوممارسة إرهابها املادي واملعنو

خدمات فع من ود على جمتمعاتهم بالنوقواطعه وأشغلوا أنفسهم مبا يع

نسب العلمانية احلديثة حقًّا اليت ت ومصاحل عامة، فانشغلوا بالعلوم

نهم.. ومثة قّدموا لبلدانهم وأوطانفسها يهلا، وأبدعوا واخرتعوا و

وذجا مقاربا.. لدان العامل قدمت منعلمانيات متعقلة هادئة يف بعض ب

ت، اقص، والباراسالته حول افتتاح املرإال أن العلماني العربي تدور ر

كثر وال أقل، ا له تعلق بالدين، ال أ، وتشويه كل مسوالديسكوتيك

 الصدامي عات اإلسالم السياسيلو تصورنا ذلك أظن أن فوضى مجا
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ل حملها لى مسرح األحداث، وقد حتخفت تدرجييا من عاملذكورة ست

 دجارب ناضجة.

اإلسالمي  الت موجودة يف العاملوأستطيع أن أدلل على كالمي حبا

ابات املتطرفة الدنيا وأزاحت اخلط من دول أقامت قدرا جيدا من عدل

جمتمعات  منظومة احلكم مع وجوديف صدام الدين من داخل الدولة و

كثر هدوءا دجارب يهلذه اجلماعات أ واعية يف مثل هذه البيئات تظهر

 الصدامات. ونضجا وبعدا عن 

 

۞۞۞ 
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وي املعاصرالرافد الثاني حلالة االحتقان الدم  

 خلل التنظري 

 وانتحال الرتاث اإلسالمي

امل اإلسالمي الحتقان الدموي يف العحتدثنا عن الرافد األول حلالة ا

حلرب العاملية الستعمار الغربي إبان امتمثال يف البيئة اليت أوجدها ا

عربية )العلمانية )أمريكا( مع أدواتهم ال املستعمراألوىل ثم خليفة 

 ال دما.املتطرفة( وهي بيئات ال تفرخ إ

 م وما يأتي.ملستفاد من بعض ما تقدا ونتحدث هنا عن الرافد الثاني

أنه الغرب /  علماني نفسه للعامل علىيف احلقبة اليت قدَّم الغرب ال

ال ألرضه، واليت ولدمه وال ملاله  اإلله، من خرج عن طوعه ال حرمة

هذا يف املقابل  ملشروع والفكرة ، أنتجقدم فيها الشرق املاركسي نفس ا

اجلماعة  ة اجلماعة/اإلله، وهيداخل السجون املصرية إحياء فكر

ية بل خيرج  خيرج عن مجاعة بشراملقدسة اليت من خرج عن طوعها ال

 عن اإلسالم كله.
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صرية )مجاعة ون املداخل السج اجلماعة اليت أسسها شكري مصطفى

رأ وال تكتب، ملسلمة أمة أمية ال تقاملسلمني( كانت ترى أن األمة ا

دارس، كما راسة يف اجلامعات واملوحرموا بناء على هذا األصل الد

ونهم مل ينازعوا دين أو القرون األوىل ككفروا األمة بعد اخللفاء الراش

لرتاث اإلسالمي اذا األصل النظر يف احلكام فحرموا أيضا بناًء على ه

كن شكري لعلم، وبالتالي مل يودراسة الشرع من خالل كتب أهل ا

ه ومعتقداته من ة عن آرائه وأفكاراّجمصطفى حباجة إىل التدليل واحمل

ماء سلفا األربعة أو كتب العل خالل تقريرات السلف أو الفقهاء

 سلم هو منحلق والدين، وكفى، واملوخلفا، بل ما قرره ألتباعه هو ا

ضم للجماعة ته، ومن مل يبايع وينبايعه على ما يقول وانضم جلماع

 خرج فهو املرتد. فهو الكافر، ومن دخل مجاعته ثم

تكفري لكنها ريية احملضة أصوال للقد يوظف شكري من الناحية التنظ

 لًفا.وأهل العلم سلفا وخ خمتلة على أصول الصحابة والسلف

التكفري عنده،  قة ال تقدم أو تؤخر يفواألهم من ذلك أنها عند احملاق

ما، فقد لتكفري معه وجودا وعدفليست شرطا مؤثرا يدور تنزيل ا

السؤال: هل  رار على الكبائر، لكناستخدم مثال أصل التكفري باإلص

واب: ال، ن مسلما عند شكري ؟ اجلاملسلم عن الكبائر يكو بتجنب
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مرًيا، بل من ناقشه أه  مجاعته ويبايعا مل يدخل يفبل يبقى كافرا م

د الرمحن ا يف مذكرات صاحبه عبواختلف معه حكم عليه بالردة كم

 أبو اخلري.

د علمّي شرعنة طرحه وإضفاء ُبعلهذه األصول إذن هو يستخدم 

 احلقيقي عنده. ليست هي مرتكز التكفريلكسب أتباع ، وإال ف ألفكاره

قي ملناط التكفري لمية، وهذا املرتكز احلقيلعهذه األمية الفكرية وا

ماعة وهذا ( ستصاحب هذه اجلإللهاالمتناع عن مبايعة اجلماعة/ ا)

طفى إىل ا ، من مجاعة شكري مصاالدجاه يف كل حتققاتها وأجيايهل

ان الذي قسم المية، ثم جيل أفغانستمجاعة اجلهاد إىل اجلماعة اإلس

ن بايعهم على سطاط اإلميان هو م، وفالعامل لفسطاطي اإلميان والكفر

فر من مل يبايع لعدو القريب وفسطاط الكاجلهاد العاملي املقدس وقتال ا

تنظيم الدولة جيل العراق املسمى ب ولو كان موحدا مصليا مزكيا، ثم

اق وسوريا عندما ماة باجلهادية يف العرالذي كفَّر سائر اجلماعات املس

 رفضوا البيعة له.

أكررها هنا، تابي )مصابيح الظالم( ولقضية يف كوقد أوردت هذه ا

دت كثريا  من مملكة الرب( ألنين وجوسأحتدث عنها بتوسع يف كتابي )
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قاالتها بسبب عات حائرا يف تصنيف ماملتخصصني يف مقاالت هذه اجلما

رة، ووجدت ة يف حتققاتهم املتأختنازيهلم عن أصل التكفري بالكبري

ل وسيولة عالجا ال يسلم من خل ةبعض الباحثني يعاجل هذه القضي

دائرة  نف من اخلوارج لتوسعباحلديث عن أن هذه اجلماعات تص

يق ال يصح م فضفا  فالتوسع والضالتكفري والقتال عندها وهذا كال

و ، أب أو عدمه تالالتكفري والق شروعيةم أن يكون مناطا للحكم على

عن اإلسالم  لقبائل العربية املرتدةمثال قاتل عامة االصديق بكر 

ق التكفري منهم من يستح الصحابة فركاملمتنعة عن بعض شعائره فو

ل يصح أن يقال غطت احلروب اجلزيرة، فهو وقاتلوا من يستحق القتال

لدائرة كان ت واسعة ، وإذا اتسعت ادائرة التكفري والقتال هذه كان

 خروجا، ينتج أن هؤالء خوارج!

، والقتال لدائرة أو ضاقتسعت افالتكفري الشرعي يبقى شرعيا ات

ائرة أو ى غري شرعي اتسعت الدكذلك، والتكفري غري الشرعي يبق

 ضاقت والقتال غري الشرعي أيضا.

ء أسنان ، وهذا أنهم سفهاء أحالم حدثاباحلكم ورأيت من ينيط هذا 

 ونك كذلك!هم سفهاء أحالم هم يرنسيب عائم، فأنت كما ترا ضابط
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ن بالقضية م باخلوارج أنهم يكفروهومنهم من رأى أن مناط إحلاق

ن كالكبائر، وهذا كفريا بغري مكفِّر فيكوالفالنية والعالنية مما ُيعد ت

و يستطيعون  أحيانا أخرى  ينضبطال ينضبط أحيانا وقد مسلك قد

ة العلمية من عد سنوات من املدافعالتملص منه، ألن هذه اجلماعات ب

كّفر بها ئل علمية تعلى مسا جهة أهل السنة استطاعت أن تلعب

ن منظومة أهل دجد ما يدلل عليها م الناس، لكنها مسائل لن تعدم أن

ها بني أهل السنة لعب على وتر اخلالف فيالسنة التارخيية نفسها أو أن ت

الفتها من هذه على أصويهلا ، فتثبت خم ويهلا بسهولة للتدليلؤأو أن ت

 فرات.كدم دخويهلا يف املاجلهة عن الكبائر اجملمع على ع

حقيقة  عات ال أرى مدخال لفهمويف قراءتي الشخصية يهلذه اجلما

نجد اجلواب بطه جبميع حتققاتهم وسمقاالتها إال السؤال السابق ور

 واحدا بشكل أو بآخر:

ى  الكبائر؟ إسالم من مل يصر علهل شكري ومن معه كانوا تحكمون ب

 خل مجاعته.اجلواب: ال ما مل يبايع له ويد

ل الذي يقف يف لم املؤمن املوحد العدنستان يصنف املسهل جيل أفغا

 الكفر؟ يف فسطاط اإلميان أم مواجهة أفكارهم نظريا أو عمليا
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يف احلكم  جلماعات والدول للشرعهل تنظيم الدولة يكتفي بتحكيم ا

 ؟سالمأو بأحكام اإل باإلسالميهلم 

إما ماعات مجيع تأصيالت هذه اجل بعد هذا املدخل سيجد الباحث أن

َزة تصب يف هذه لتها، أو تأصيالت معزِّتأصيالت مشتَِّتة عن حقيقة مقا

و التهاون يف الدماء أ لى احلقيقة عندهمع املقالة اليت هي مناط التكفري

 كسب أتباع.ذا من البداية للمريد ل، ولو مل يظهروا ه على األقل

 التكفريزيلية يف جلزئية وضوابطهم التنكما سيالحظ أن جمموع أقوايهلم ا

اجملتنب للكبائر  املوحد املؤمن العدل والقتال تنتج أصال يقضي بتكفري

، وهي مقالة   ذلكو إهدار دمه أو التهاون يفأ غري املصر على الصغائر

 . أشد من مقالة التكفري بالكبرية

كمون مبا أنزل ون احلكام ألنهم ال تحفهم سيخ رون املريد بأنهم يكفر

 لوضعي.ن ااهلل، وتحكمون بالقانو

 مد هلل..حسنا.. حكم احلاكم بالشرع واحل

 لكافر..سيبقى كافرا ألنه موال للغرب ا

 رب..حسنا أعلن قطع العالقات مع الغ
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 جهة الغرب..لدولة الفالنية يف مواسيبقى كافرا ألنه مل يدافع عن ا

 حسنا .. دافع..

 ألنه مل قى كافران األمم املتحدة.. سيبسيبقى كافرا ألنه مل خيرج بعد م

 فرا ألنه وأنه وأنه..يعلن اجلهاد املقدس.. سيبقى كا

ه حبقيقة ن هذا كله ال عالقة لفستكتشف معهم يف نهاية املطاف أ

 اعتهم..فقط.بايع يهلم ويدخل يف مجمقاالتهم بل هو كافر لكونه مل ي

ل ما قام جيوش وشرط ووزارات وك وبطبيعة احلال فأذرع احلكام من

 معهم.عليه النظام كفار 

شعوب باستبعاد تكفري ال وما عدلوه على فكرة شكري مصطفى

وارج قدميا كانوا  يقدم وال يؤخر، فاخلواجملتمعات ليوهموا أتباعهم، ال

ن كفر جلميع كشكري، ومنهم معلى مشارب شتى، فمنهم من كفر ا

قالة من اجلهل، وهذا هو عني مالسلطان وعسكره، وعذر العامة ب

 عّدل مقالته منهم.

الكفر أو الشرك  ذا أصال؟! هل وقعوا يفم العذر باجلهل هذا عذر يف ماث

م مل يبايعوا ن باجلهل عندهم ألنهأو استحالل حرام؟ بل هم معذورو
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يان إال بعد الب أعيانهمب ال يكفرونلكنهم و فوقعوا يف الكفر للجماعة

وعسكره  روج عن بيعة السلطانأوال بعدم صحة إسالمهم إال باخل

 يهلم.والبيعة 

تمعات ره من انضم من اجملوإذا حدث صدام مع السلطان وعسك

و يهدر دمه على أ لما وإال فيكفراملعذورة لعسكر اخلوارج كان مس

 .األقل

ر عليها أهون من  بالكبائر أو اإلصراوال خيفى على الباحث أن التكفري

ما عدم  الكبائر حكم شرعي، أتبين هذه املقالة، ألن الوقوع يف

 فال شيء! و انضمامك جلماعاتهممبايعتك 

دولة،  تصرتحات تنظيم الستجد هذا يف فكرة شكري وستجده يف

ا اجليل ان آرائه بكل وضوح، أمتنظيم الدولة كان صرتحا يف بيو

قاء الرافد املصري لتوا هل السنة لهاألفغاني فبسبب كثرة مناقشات أ

ة أفكاره ياغصار أكثر ذكاء يف ص طالغالي بالرافد السعودي املنضب

م الدولة غانستان على أن تنظيوعرضها، فمثال عندما نص جيل أف

ن كونهم يرون املتخصص أنهم معتدلو خوارج! هنا يفهم العامي أو غري

، فهم مني، وليس األمر كذلكأن هؤالء خوارج لتكفريهم املسل
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لتزموا بيعة ملسلمني بل ألنهم مل ييرونهم خوارج ال ألنهم كفروا ا

 ( فهم خوارج جلماعة املسلمة يف األرستان الذي هو )اتنظيم أفغان

وا أهل أمريهم ال ألنهم كفرعندهم ألنهم خرجوا عن تنظيمهم و

 اخلروج حلكم عليهم بالكفر الاإلسالم وخرجوا عليهم، وسيبقى ا

م عليهم ام إن حدث، فهنا سيحكفحسب متوقفا فيه إىل حلظة الصد

حلكم اهلل يف  ة املسلمة قتالجلماعأنهم من فسطاط الكفر ألن قتال ا

 األر  ومواالة للطاغوت.

را بكمية صول من منظريهم متأثأما من دخل يف مراجعات يهلذه األ

من تراجع  ن جهة أهل السنة فمنهماملناقشات واملناظرات والردود م

ى بعضها جع عن بعضها وبقي علعن عامة هذه األصول ومنهم من ر

تلة يف لكنه بقي على أصول خمومنهم من رجع عن أصول التكفري و

 ء حترر مقاالتهمن تكفري، فأمثال هؤالدوالقتال أو التهاون يف الدماء ب

 وكلٌّ حبسبه.

بي )مملكة الرب(  هذه القضية يف كتاوقد توسعت يف بيان وجهة نظري يف

شكري نبيل ال رعي مرورا ب واستعرضت هناك مقاالتهم من جيل

نظريات سيد فرج ومن معه ثم تم مصطفى ومجاعته وحممد عبد السال
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العراقي( ثم  اجليلني )األفغاني وإمام والظواهري ثم منظري ما بني

 منظري املرحلة العراقية.

ه األصول القاضية أنه بعد أن استقرت هذ الذي يهمنا يف مبحثنا هنا بيان

و غري ت والشعوب بشكل مباشر أبكفر احلكام واجليوش واجملتمعا

 ناء على الطريقة اليتاألوىل يهلذه اجلماعات ب الفكريةمباشر  يف اجلذور 

الرتاث  لسنة فقط، مع استبعادقرؤوا بها القرآن وبعض أحاديث ا

 .اإلسالمي ألنه تراث كفار عندهم

يهلم ولكن من ما قلنا يف كل أجيااستمرت نفس هذه األصول عندهم ك

عنده لذي رأى ا دخلها اجليل التاليمجلة التعديالت الشكلية اليت أ

أنه مل  لساحةنة بادجاهات أخرى يف اضعفا يف املرجعية العلمية مقار

علماء اإلسالم  ة فقط بل بدأ بانتحاليكتف بنسبة أصوله للكتاب والسن

 وفقهائه.

من أهم ما أردنا  النتساب للرتاث ثانيا(وهذا التسلسل )الفكرة أوال ثم ا

و األسبق حضورا ه جلماعات إليه : ماتنبيه الدارس لتاريخ نشأة هذه ا

 مية الدالة عليها.رية أم األقوال العلعند هذه اجلماعات؟ األصول الفك
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درست ذه اجلماعات الرتاث والسؤال بعبارة أخرى: هل قرأت ه

ستوعبت تركة جملمع على إمامتهم وامقاالت السلف واألئمة األربعة ا

تقضي معينة  ن ثم تشكلت لديها رؤيةالعلماء العلمية ع ر العصور وم

ية ومارسوا ها وضعوا األصول النظربتبين هذه األصول..أم أن أمراء

لة فيها عن الرتاث ية كانوا مبتوتني الصالتطبيق الواقعي يف مرحلة تارخي

 رر نفس هذه األصول؟!ثم اكتشفوا بعدها أن الرتاث يق

ل هذه القضية نشأتها وترعرعها يف مثالتدقيق يف حلظة والدة الفكرة و

متارسه آلة  باطا عن مدى مصداقية ماتج تصورا أكثر انضاملهمة ين

 من الكتب ة من نفس الربط للتنفرياإلعالم الغربي وأذرعها العربي

 ي دموي.مي على أنه تراث تكفريالصفراء! وتقديم الرتاث اإلسال

عمق تأثريا على على الواقع الفكري وأ وكلما كان الرتاث أكثر انعكاسا

كل املعارك الذي  م ابن تيمية العلمي رجلالاألمة كمشروع شيخ اإلس

غربي والشرقي َقَلب طاولة الفكر الأحدث زلزاال يف مساء األفكار و

ي إىل التغيري ث مرحلة التجديد الفكررأسا على عقب ، أو دجاوز الرتا

ع الشيخ حممد دجسِّد الفكرة كمشرو على األر  وإجياد دجربة واقعية

وتزداد حساسيته  غرب أكثر ترصُّدا يهلالبن عبد الوهاب النجدي، كان ا

 به. وتتضاعف حماوالت إلصاق التكفري
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كره من تأطري ن تيمية هو ما أفرزه فواإلشكالية األعمق للغرب مع اب

ربي، من إلسالمي مع الفكر الغوحتجيم جماالت التالقح الفكري ا

وم علالت متعلقة بالفلسفة الغربية إىل مقاخالل تقسيمه املبدع ملقاالت ال

واب كثري يستفاد الرياضية فهذه فيها صلوم العو التجريبية الطبيعية

ننا فال شيء وأ فيزيقيةلغيبية ومباحثهم امليتاا منهم، أما فلسفتهم اإليهلية

التقرير الذي  ا له تعلق بديننا، هذاببساطة لسنا حباجة يهلم يف كل م

اإليهلية غرب ذي كان يسمي فلسفة الانعكس على تلميذه ابن القيم ال

 ار اليونان!بكل اعتزاز بثقافته: زبالة أفك

وصيًّا على  أراد أن ينصِّب نفسه مل يرق هذا املشروع للغرب الذي

 .يف كل اجملاالت عقولنا

د الوهاب ربة الشيخ حممد بن عبواإلشكالية األعمق للغرب مع دج

غرب ما مسي  ائية املستحيلة يف نظرتكمن يف أنه استطاع حتقيق الثن

ألقدم + إقامة دولة د الديين بالعودة إىل ار التنوير، ثنائية )التجديبعص

يف وحدة نسيجها  البيئة النجدية( ترتكز منافسة حديثة )بالنسبة ملعايري

لشرع( كان يف منظومة احلكم على ااالجتماعي على التوحيد اإليهلي و

فس اللحظة على األر  يفعله يف ن هذا الذي يفعله ابن عبد الوهاب

 ! فيها استحالة مثل هذا تارخيية اليت كان الغرب يقررال
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العقلية الغربية ! يف العقل الغربي ، ف وّلد هذا شيئا كالعقدة النفسية

اجحة امللموسة لتجريبية فالتجربة الناحلديثة تسيطر عليها الفلسفة ا

 هن على صحة الفكرة.احملسوسة على األر  هي اليت ت ر

ربة واقعية مشروعه : هاحنن نقدم دجوولسان حال ابن عبد الوهاب 

ام عليها لى أصل الفكرة اليت قعلى األر  أثبتت جناحها تقضي ع

 !ل والسقوطن أي شيء لينجح( باخللععصر التنوير كله )فصل الدين 

ملتخصص يف لوهاب تحتاج الباحث اوفيما خيص ابن تيمية وابن عبد ا

ايهلما مع مجلة ما حاليت حاولت انت مقاالت مجاعات التكفري والقتال

نب السؤال أن يسأل نفسه إىل جا قامت بانتحاله من تراث العلماء

تيمي والنجدي يف نت حلظة ظهور الرتاث المتى كاالسابق سؤاال آخر: 

كار، أم أنه حضر ملرحلة ظهور هذه األف البيئة املصرية، هل كان سابًقا

 .ختفى أهمية هذا السؤال والحبضور هذه اجلماعات؟ 

ي املصري القديم شدة ع ر التاريخ العلمتيمية وتراثه كان حاضرا ب فابن

نار م وجملته امل5291مد رشيد رضا واملعاصر خاصة على يد األستاذ حم

شيد األخري الذي أفكاره السيما يف طور راليت نشر فيها آراء ابن تيمية و

 ية من مرتكزاتمد عبده، وكان ابن تيمحترر فيه من عقالنية أستاذه حم
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ث ابن تيمية ضل كبري يف طبع تراخطاب رشيد رضا، وكان للمصريني ف

ية وحامد خلطيب ومطبعته السلفونشره من خالل جهود حمب الدين ا

ومن  ،يضاه دور كبري يف هذا أالفقي مؤسس مجاعة أنصار السنة ل

دمة تراثه، ب اجلهود الضخمة يف خمواليد مصر حممد رشاد سامل صاح

س يهلم أثر كبري األستاذ حممد خليل هرا معهمواحملدث أمحد شاكر و

تراثه  ستمر فضل املصريني علىيف نشر فكر ابن تيمية وشرحه وا

 وأفكاره إىل اآلن.

ايهلادئة قبل ظهوره  لبيئة املصرية العلميةفابن تيمية إذن كان حاضرا يف ا

 يف أدبيات هذه اجلماعات بعقود.

 مصر يف تقديري ثه يفره وحضور تراأما ابن عبد الوهاب فريجع حضو 

الم( رسالة  كتابي )مصابيح الظإىل زمن دعوته نفسها وقد نقلت يف

ص على أن عامة رصد التأثر بدعوته وتنمرفوعة إىل الديوان العثماني ت

 من أوالده.كان هذا يف زمن الشيخ وزو العامل اإلسالمي تأثر بها

النخبوي واضحا  ة املصرية وعلى املستوىوقد بدا هذا التأثر داخل البيئ

مد علي باشا دولة النجدية ودولة حمعندما حدث صدام بعد ذلك بني ال

ع أن خيفي ذه األحداث فلم يستطوجاء مؤرخ مصر اجل رتي ليؤرخ يهل
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ستنكار الشديد أهلها ودعوتهم مع اال تأثره بالدعوة النجدية وبأحوال

م بالغربيني يف ية وأحوايهلا واستعانتهاجليوش املصرية والرتك لصنيع

 حربهم.

ر ليكونوا حتت  من علماء جند إىل مصثم بعد إسقاط الدرعية ُنقل كثري

ية فإذ بهم ينشطون اتهم يف البيئة النجداملراقبة وضمان عدم إحياء نشاط

م منعطف مهالشيخ وهذه حقبة مهمة و يف البيئة املصرية يف نشر دعوة

 مل أتوسع يف دراسته بعد.

شيد رضا رن العشرين كان حممد رثم مع حركة اإلصالح يف رأس الق

شرع إال أنه يف الذي تحاول عقلنة ال متأثرا بشيخه حممد عبده ومنهجه

رتاث ابن عبد ا لرتاث ابن تيمية ثم لمرحلة معينة من حياته وقع أسري

رين ألفكارها شعجبني بها الناالوهاب ومدرسته وكان من أشد امل

 لذلك كله. نت جملة املنار من ًرااملتأثرين بدعوتها يف مصر، وكا

ايهلادئة قبل أن  بيئة املصرية العلميةاستمر إذن احلضور النجدي يف ال

 الزمان تقريبا. تنتحله هذه اجلماعات بقرنني من

 نصوصب التحليل الداخلي للهاتان القضيتان تصلحان إىل جان

مدخل لتقييم قيمة يطها الزماني واملكاني كيف حم تواملناهج واملقاال
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م وابن تيمية سالمي وفقهاء اإلسالالربط الذي يقضي بأن الرتاث اإل

دم، واحلق أن يئة ما حضر معهما الوابن عبد الوهاب إذا حضروا يف ب

عنها غربيا هي  نظمة املستبدة املرضيالغرب والعلمانية املتطرفة واأل

وأحيت هذا  ها هذه األمية الفكريةمع اليت عندما حضرت حضرت

ذه اجلماعات ت الدم وأج رت أبناء هالفكر امليت وفتحت علينا محاما

صادره هذه رتاث اإلسالمي كله مع معلى قراءة تراث الرجلني بله ال

 القراءة املختلة.

عات ألفكارها د آلية ربط هذه اجلماقضية هامة أيضا وهي رص ناكوه

لفكرة، فقد كان هذا نا كان متأخرا عن ظهور اقلبابن تيمية والذي كما 

حد مؤسسي هذه لغاية، كما جنده عند أالربط مع تأخره ربطا سطحيًّا ل

ة البن تيمية وقف على رسالة صغري اجلماعات وهو تحكي عن نفسه أنه

 ل األمة إال اجلهاد!فلما قرأها قرر أنه ال يصلح حا

سالمي ولكنها التاريخ اإلاضرة يف نعم كانت هذه األفكار املختلة ح

 كر أو تؤثر.كانت هامشية للغاية ال تكاد تذ
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 ط هذه األفكارث اجليدة يف مناقشة ربوقد ُصنِّفت جمموعة من األحبا 

بة مناقشة لربط ة، وشاركت بدوري يف كتابكتابات ابن تيمي ث وبالرتا

 .يح الظالم(يف أطروحيت )مصاب هابهذه األفكار برتاث ابن عبد الو

 ذه اجلماعاتبات املعاصرين للحظة نشوء هكتا

لعنف قد جاء رتاثي يف خطاب مجاعات اكانت آلية إقحام الدليل ال نإ

عات كما ل الفكرية يهلذه اجلمامتأخًرا بعد مرحلة صياغة األصو

ها يف خطابها بل مل يتأخر إقحام افكارحناه، فإن مثة مقاالت وأضََّو

فسها إليها هذه اجلماعات ننسبت ولدت معها منذ اللحظة األوىل، و

 ها.فس حلظة والدة أفكارمن أول وهلة داخل السجون ويف ن

فهم بأسلوب علمي  البيئة اإلسالمية يوإن كان الرتاث قد بقي لقرون يف

 حقبة يفداخل سجون التعذيب  هاديء، ثم طرأ الفهم املختل له

ة كتابات هذه األفكار، فإن مث اخلمسينيات والستينيات مبا خيص

على وقع  ظلمة نفس هذه السجون وُولدت يف اوتأصيالت وأفكار

ماعات هذه الظالم تلقفت هذه اجل تها ، ويف نفس هذااالسياط ذ

 ها.الكتابات وهكذا فهمتها ثم طبقت
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محه اهلل بات األستاذ سيد قطب رنتحدث هنا بطبيعة احلال عن كتا

 .ذاتها وعلى وقع السياط فسهن واليت ولدت يف رحم التعذيب

القتال والعنف ين صاغوا فكر التكفري ومن املهم أن نعي أن الشباب الذ

سهم إىل مقاالت قبة هم من نسبوا أنفداخل السجون املصرية يف هذه احل

ه وتحاولون ادعى أن ما يعتقدون وأفكار األستاذ سيد قطب وهم من

ة من اآلخر ذه النسبة نسبة خارجيتطبيقه هو فكر األستاذ، وليست ه

الربط بني كتابات  أي أن الذي قام بعملية ، يد أو املناهض للفكرةاحملا

و حمايدا بل أبناء ات ليس طرًفا مناوئا أاألستاذ وبني أفكار هذه اجلماع

 .بتداًءا الفكرة نفسها هم من فعل ذلك

ن دخل يف لسجون املصرية عند َمكان املوقف من هذا الربط داخل ا

بعض أبناء ا ات إسالمية أخرى ومنهعنقاش مع هؤالء الشباب من مجا

الرأي ومنافاته  ن كان يرى احنراف هذامماإلسالم السياسي ما يسمى ب

نهم من كان يرى على ضربني: فم نتهجوهالفكرة التغيري السلمي الذي 

لى العكس شيئا من ذلك، ومنهم ع وي رهن على أن األستاذ مل يقصد

شباب عن املسار لاخترج باء منحرفة كانوا يرون أن األستاذ تبنى آر

من مشاهريهم  احلضور إىل وقتنا، فالسلمي، واستمر هذان الرأيان يف

 ىل اآلن.ستاذ ومنهم من يرفضه إورموزهم من ينسب هذا الفكر لأل
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س من الصحة ستاذ سيد قطب له أساهل ربط هذه األفكار بكتابات األ

كتابات سة أطروحتى اخلاصة بدرا والنظر؟ أجبت عن هذا السؤال يف

ي، وال أرى ت حججي وأدليت على رأياألستاذ وأفكاره وآرائه، وأرفق

 ه وتوضيحه.هذا املختصر يفي مبا أريد بيان

ملهمة اليت ث بيان  بعض املقاالت ااجلانب الذي يهمين يف هذا البح

ظر اآلن عن بغض الن-ه احلقبة تأسست يف السجون املصرية يف هذ

را بالغا يف احنراف  أرى أن يهلا أثواليت -جذورها ومواطن استمدادها

إلسالم السياسي بعض تيارات ما يسمى با كما مل تسلم ،هذه التيارات

 من بعض هذه املقاالت.

لسجون املصرية رددت بشدة وبكثرة يف اتمخسة عناصر أساسية  هناك

 : آنذاك

 اكمية( .احلأ: عنصر )

 مقالة مفادها المييف الواقع اإلسصرية داخل السجون امل أنتج البحث

ود يف فهم العقيدة حيح وإصالح اخللل املوجيبدأ بتص أن إصالح الواقع

 .ا البالءّلد كل هذاإلسالمية فهذا اخللل هو الذي و

 فما هو اخللل إذن؟ 
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تصحيح التوحيد  العقيدة اإلسالمية يف يف حصر ماخللل يكمن عنده 

بعضهم قد و لشعائر اإلسالمية..إ خ،والتصور واالعتقاد والعناية با

 كله هذا أن ونري م، ولكنه يهوناليهون من هذه األمور وبعضهم 

 هذه( األر  يف اهلل حاكمية عقيدة) وهي ك رى قضية على يقوم

 الف فقدت إذا كله، لكذ يهاعل يقوم اليت كالقاعدة نظرهم يف القضية

ل تتضاءل جدا يمة أو يف أحسن األحواله وال قك ذلك لتصحيح معنى

 يكون الفرد مسلما وال مالشعائر عندهقيمة تصحيح العقيدة والعناية ب

حح ما مل يص د اآلخرينعنون مسلًما أصال ، أو ال يكعند بعضهمحقًّا 

كون اجملتمع مبا أنه ي  ،  وبالتالي العقيدته يف حاكمية اهلل يف األر

يعتقد يف حاكمية  لما حقا أو أصال ما ملجمموع هؤالء األفراد جمتمعا مس

 اهلل يف األر .

  ( :الثاني: )احلركة على األر العنصر

ن اعتقاده لم مع مجلة ما صححه محسنا .. ال بأس.. سيصحح املس -

هلل  والتشريع التحليل والتحريم أنعقيدته يف احلاكمية على األر  و

 وحده.
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ل ب ا ما قصدوه ابتداًءوليس هذ ند هذا احلدع همينتهي األمر عند نل -

 يكون ( ، فتصحيح االعتقاد الشرط )احلركة على األر  معنده

الوعي هذا  لقلب وتصحيح التصور يفبتصحيح عقيدة حاكمية اهلل يف ا

حركة على األر  وال ل واإلسالم دين عم ، بلمال معنى له يف نظره

حاكمية اهلل  قيقحتحلركة والسعي يف يكون تصحيح هذه العقيدة إال با

  اجلاهلية.ع واألنظمة والقواننييف األر  عن طريق إزاحة األوضا

قف أمام سيصنف طاغوتا كونه يوكل من سيقف أمام هذه احلركة ف

 مشروع حاكمية اهلل.

 ستنشأ فيها هذه املسلمة احلديثة اليت وطبيعي أن أنظمة وقوانني الدول

يت سرتفض ومعهم اجملتمعات ال احلركات ستصنف ظاغوتية وجاهلية

 ية. مشروع حتقيق احلاكمفكرتهم، كونهم مل يقفوا معهم يف

الثالث: الكيان واجلماعة: العنصر  

يح العقيدة وحيد األلوهية وتصحسيرتتب هنا سؤال مهم: تصحيح ت -

ل وتصحيحه يف واألخالق اإلسالمية ب والتصور واحملافظة على الشعائر

ائرة مقدور لتسليم به هذا كله يف داحلاكمية كعقيدة أيضا يف حال ا

 ىل األر ؟ عادة حاكمية اهلل إالفرد، ولكن كيف سيتحرك الفرد إل
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رد كن للفالذي ال مي الكيانعندهم وهي  (اجلماعة) عنصرطرؤ هنا يس-

ة مهمة ذه املهمجلماعة اليت سيناط بها ها، أن يتحرك إال من خالله

 .إعادة احلاكمية إىل األر 

 ي اجلماعةه سخة مجاعات التكفري()يف ن اجلماعة هذهستكون  

دة اليت صححت كونها اجلماعة الوحي   على األرالوحيدة املسلمة 

 يسع الفرد احلاكمية، فال تحقيقلرها ثم حتركت على األر  تصو

 اليهلا.تصحيح عقيدته بالتحرك إال من خ

تطبيق الشريعة وكلة حصريًّا بالسعي لتكون اجلماعة الوحيدة املس وأ 

يدة الشاملة ونها هي اجلماعة الوحع ر الوسائل السياسية السلمية ك

خلت هذه املقالة على دوقد ،  بيعة احلالبط لإلسالم يف نظر نفسها

اء سالم السياسي يف أجوبعض أطياف مجاعات ما يسمى باإل

لكنهم أبقوا يث رفضوا تكفري اآلخر وح مناقشاتهم جلماعات التكفري

ملة لإلسالم الشاماعة الوحيدة أن مجاعتهم هي اجلعلى فكرة 

ها يف درجة أقل يبقى من كان خارجًا منفوالساعية لتطبيق حاكمية اهلل 

، من خاليهلم همو احلاكميةتطبيق كان مسلًما كونه مل يسع ل وإن

 .لف مع حاكمية اهللوسيبقى من خيتلف معهم إمنا خيت
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 الرابع: )اإلعداد( العنصر

احلاكمية إال   يصح أن تتحرك إلعادةال حسب بعضهم هذه اجلماعة

العقدي إ خ وعلى العلمي و ألخالقي وا بعد مرحلة كافية من اإلعداد

الفات بينهم يف شرتط هذا، وأنتج هذا خ، وبعضهم ال يوياتكل املست

 املنهج على األر .

 (قف يف مواجهة اجلماعةاخلامس: )املوقف ممن ي العنصر

 اعة؟ وما املوقف ممن مل ينضم للجم -

م اليت تعصم جلماعة متثل دار اإلسالايف نسخة مجاعات التكفري: 

تمعات اليت اجلماعة من اجملخارج  أموال ودماء أهلها، أما من كان

وا أنفسهم بالشريعة حتى ولو مس تعيش حتت األنظمة اليت ال حتكم

حرب وبالتالي فال  فهم يف دار طائعني وحتى لو كانوا موحدين نيممسل

 .فروا أو مل يكفرواك حرمة فيها لدمائهم وأموايهلم

كان خارج  من :سالم السياسيويف نسخة بعض أبناء تيارات اإل

اعة كونه مل ينضم رجة أقل من أبناء اجلمة مسلم ولكنه يبقى يف داجلماع

ومن تبنى هذا  كان موحدا عدال ..إ خ ، ولو لتحقيق احلاكمية يهلم

يق ومتوسع، تفاوتون يف هذا بني مضاألصل من أبناء هذه التيارات م
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ن كل شاشات الفضائيات: أ حتى إني مسعت لبعضهم مؤخرا على

حتى ولو كانوا  الني حنن وهم يف صف واحدفالثائرين على النظام ال

امتهم من املسلمني عأو ذاك ذا النظام ملحدين! ومعلوم أن املؤيدين يهل

هذا يعكس ن العقيدة والدين، والذي يؤيدونه لسبب دنيوي خارج ع

 ت.أبناء هذه التيارا خطورة دخول هذه األصول على بعض

ى اليت قيلت يف  رناصر اخلمسة الكهذه هي املقاالت األساسية والع

ها ت وأخذت كل مجاعة منالسجون املصرية ثم تشكلت وتأسس

 بنصيب.

 من أهم ماذا اخللل ، هنظرييا واضًحاونرى يف عامتها خلاًل علميا وت

قاتل اجلميع يف ماعات القتالية اليت تيؤدي إىل حالة االحتقان بني اجل

ة أيضا، ويؤدي يينها ويف سبيل احلاكمسبيل احلاكمية ثم تتقاتل فيما ب

ممن  الصدامي() إلسالم السياسيإىل فشل كثري من دجارب أطياف ا

ختصار تام على با نلخص بعض اخلللو دخلت عليه هذه العناصر،

 مملكة الرب(.ن هذا كله يف أطروحة )شرطنا هنا ألننا حتدثنا بتوسع ع

اف وانعدام التعميم وسيولة األوصخلل سوداوية التوصيف وأوال: 

 املناطات:
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التوصيفي  بخاصة اجلان، لسجون اخلطاب الذي ُقدِّم داخل هذه ا 

جعلت الدول يث ح خيلو من سوداوية ال شروعاملنى عليه الذي ُب

 واجملتمعات كلها جاهلية.

يه االستعمار تبديل منها ما فر  علانهم مالدول اإلسالمية يف زمع أن  

 .ئافر  عليها شيومل يها االستعمار لالقوانني ومنها دول مل يدخ

أبقى  نومنها م نها من بدل القانون كلهمواليت فر  عليها العلمنة 

 .عليه مع تعديالت تقل أو تكثر

حلكم  م من قد يظهر منه رفضومن بدل بعض مواد القانون منه 

ني حلداثة صياغتها ا أدخلوا هذه القوانالشريعة، ومنهم من زعم أنهم إمن

ىل ضغط املستعمر، لدولة احلديثة باإلضافة إاومشوليتها جلميع نواحي 

 .الوقت ن على تعديله وضبطه معوما خيالف الشريعة منها سيعملو

ألنها كانت هم حسب تعبري (الطاغوت)ـوكثري من الدول مل تصطدم ب

 ة االستعمار.بالكاد تلملم أشتاتها بعد كارث

ها اليت احتل يما تلكات خنر فيها التغريب السمنها جمتمعفاجملتمعات أما 

 .ها وتدينهاظة يف اجلملة على ديناالستعمار، وجمتمعات بقيت حماف
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 اخنبوي اتغريب يف األغلب كانريب، واجملتمعات اليت دخل فيها التغ

ي أ العواصم الك رى يفقفة وأوالد الذوات ة النخبة املثتسرب إىل طبق

شعبوي األوسع يف بقي العمق اجملتمعي والو يف هامش اجملتمع وأطرافه

 .خري

الغرب يف  قتصر تغربه على تقليدوالطبقات اليت غرِّبت منهم من ا

نهم من قلدهم يف كل وملى دينه وهويته مع حفاظه عالثياب واللباس 

 .شيء

ت احلياة كلها  هذا اخلطاب بل كانال وجود لشيء من هذه التفاصيل يف

 جاهلية يف جاهلية.

 ال دائرة املتاح(دم واقعية املضمون وإغفخلل )حاملية الطرح وعثانيا: 

ل خيالي حامل إن طرحه بشك اخل السجوند ممن طرح هذا الطرح كثري

ذا التصور على رخيية اليت صدر فيها همل يكن بإطالق ففي اللحظة التا

لى أن الرب يف عنطقة أخرى من العامل يف مالبعض األقل، كإحلاح 

عائر بل هو من ضع له وتتوجه له بالشليس هو من توحده وختاإلسالم 

 فحسب. تحكم العامل بأسره ال اإلسالمي
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لفكر والوعي دم أجوبة على أسئلة اوال يتحدث هنا عن أن اإلسالم ق

كلنا يعتقد هذا بل  فكم العقل اإلنساني جيب أن حتوالسياسة والسلطة 

عيد الرب حلكم حتى يأصال / حقا( يقصد أن الفرد ال يكون مسلما )

 )باملعنى السياسي(. العامل

الة ال تتحدث  يف األر ، فهذه املقوهي قريبة من مقالة حاكمية اهلل

سيكون مرحلة   دولة أو قطر بل هذاعن السعي لتحقيق حاكمية اهلل يف

و ال يكون املسلم مسلما حقا/ أ لتحقيقها على العامل، وال يكون

 ط التعجيزي.سعى يف حتقيق هذا الشريمسلما أصال إال بأن تحقق أو 

 يق أستاذية العامل.وقريب من ذلك مقالة السعي لتحق

 الواقعية عند كثري من اخليالية واستمر انعدام يةوقد استمرت هذه احلامل

 اكمية.اجلماعات اليت تأثرت بفكرة احل

هلل على صل إىل مرحلة حاكمية او حتى التحقق النبوي نفسه مل ي

إلسالم يعم لى اهلل عليه وسلم واقد مات النيب صاألر  هذه، ف

مل تحقق حاكمية ارع يف حدودها الشمالية وويق فقط اجلزيرة العربية

الفرس يف زمن عمر ا أسقط املسلمون الروم وومل ،العامل وال أستاذيته

سياسي وال عنى املادي العسكري والمل تحكموا العامل أيضا ال بامل
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مية حكمت العامل ملباديء واألفكار اإلسالا باملعنى املعنوي مبعنى أن

سا يف عامل ت منوذجا فكريا منافمثال، بل حكمت حدودها فقط وقدم

 األفكار طار خارج حدودها.

ا متارس البلطجة حاكمية العامل بقدر م والقوى الغربية اليوم ال متارس

 على العامل باستعرا  العضالت.

عية واملاركسية فكار الشيوكم األوعلى املستوى الفكري أيضا مل حت

ماكن قليلة ، فاملاركسية انتشرت يف أوالعلمانية واللي رالية العامل

اها مبنظور علمي واللي رالية لو أخذن واحنسرت ثم اندثرت، والعلمانية

ها ومناهجها فهذا امل وروَّادها وآلياتكمنظومة أفكار يهلا منظورها الش

قي سائر العامل بني ا بوإال مللك رى، أيضا مل خيرج عن دائرة الدول ا

 نيفهم.وثالث ورابع يف تص عامل ثان

 فضفا :خلل شعار احلاكمية الثالثا: 

طلقوا فيه لسنة للتفكيك قبل أن يأما شعار احلاكمية فيخضعه أهل ا

له بدقة من بل حتديد مواضع مسائأحكامهم على الصعيد النظري، وق

 المي.املعمار العقدي أو الفقهي اإلس
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ات املسائل ر فضفا  تندرج حتته عشراحلاكمية كما قلنا شعا وشعار

ا ومنه ليل والتحريموالتح ة والربوبيةمنها ما يدخل يف أبواب األلوهي

 ا ما هو دون ذلك.ما هو ألصق بالبحث الفقهي ومنه

الفرد حتقيقه  النظر يف املطلوب من هذا من جهة مسائله، أما من جهة

احلقيقة( ففي هذا  طاب علىهذا اخلكز تليصح أو يتم إسالمه ) وهو مر

اج الصائم التقي ؤمن املصلي املزكي احلالطرح الفرد املسلم املوحد امل

)كافًرا/ أو ى يصر على الصغائر سيبق الورع اجملتنب للكبائر الذي ال

 ية إىل األر .سع ويتحرك إلعادة احلاكمما مل ي غري تام اإلسالم(

( سمى )عدلأهل السنة واجلماعة يد نيف حني أن هذا الفرد نفسه ع

 لعدالة عندهم.وليس مسلما فحسب، فهذه مناطات ا

مبباحث اإلسالم  القة له عند أهل السنةأن هذا املبحث ال ع :والسبب 

بحث ألصق بفقه ة والفسق حتى، بل هو موالكفر أو اجلاهلية وال العدال

تساب االح سياسة الشرعية وطريقةالدولة ونظم احلكم والسلطة وال

ن املناطات أللك ذ وف والنهي عن املنكر، وباملعر على الظلمة واألمر

ال، خبالف واجب هرة وثابتة كالتوحيد مثظاشخصية الشرعية مناطات 
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اب خيضع ديين حنو األفضل فهذا بالفرد دجاه تغيري وضع دولته ال

 قد واحد. تنضبط وال ينتظمها علعوامل زمانية ومكانية وحالية ال

وما يبطش طان واألمري ظاملا غشحلاالت قد يكون السليف بعض ا

هو وجه  إىل أسرته وأهله فما بالناصح واحملتسب ويتجاوز بطشه

 ساب لذلك.من رأى ترك االحت كفر/تقصري

هلل يف األر  لطائش يف إعادة حكم ايف حاالت قد يكون سعي األفراد ا

 . األر إلطفاء ما تبقى من نوره يف اسبب

دول كافرة أو يف  كون األفراد أقليات يفة واألمكنة يويف بعض األزمن

 .بدةحكم األقليات يف دول مسلمة مست

امل فكيف ودولة حمدودة من الع وإن كان هذا احلال يف قطر صغري

 كلها!! اكمية اهلل إىل األر باشرتاط السعي والتحرك إلعادة ح

ر ال وشعابكالم فضفا  عائم أو كيف ننيط إسالم املسلم وعدالته

 لي ثالثا.يرتجم بألف وجه ثانيا وطرح خيا

 اجلماعة(:) عنصراخللل يف رابًعا: 
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 يفاهلل  اكميةح حتقيقتقها مهمة أما اجلماعة اليت ستحمل على عا

ا دار إلسالم ومن مل ينضم يهلاألر  وستكون هي مبن فيها دار ا

واألخوات  اهلية، أو هي اإلخوةحرب، أو هي اإلسالم وما سواها ج

 ات.وما سواها ليسوا بإخوة وال أخو

رجة البشرية ؟ ما الذي رفعها من دفما هو مناط تقديس هذه اجلماعة

ا تحارب حاكمية هقدس الذي من حارباليت تصيب وختطيء إىل درجة امل

 اهلل يف األر ؟

؟! ما ذنيب يف تصوراتها عن اإلسالم هب أنين ال أتفق مع اجلماعة يف

 ؟أن تحكم علّي بأحكام دار احلرب

هجية التطبيق لكن أختلف معهم يف منهب أنين أتفق معهم يف األفكار و

 خوات؟ملاذا ال أكون من اإلخوة واأل ؟

تهم فصدمت منهج التطبيق ثم خالطهب أنين أتفق معهم يف األفكار و

 ؟األر   يت ستعيد حكم اهلل إىلبأخالق تلك اجلماعة املسلمة ال

وهو ما  ألحقا اجلماعة املسلمة اهب أن هناك مجاعة أخرى رأت أنه

 ؟خوةمن اإلون نك، فمع أيهما ندخل لوقع
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فمع من سأكون  ا وقعوهو م لشعارهب أنها مجاعات شتى ترفع نفس ا

 مسلما ومع من أكون جاهليا؟

ون إال مجاعة هذا الباب فهم ال ير أما أدبيات أهل السنة فيما خيص

تني واإلتيان يت مناطها نطق الشهادواحدة هي مجاعة أهل اإلسالم ال

، ويطلقون عليهم احلالل وحتريم احلرام ا من التوحيد وحتليلممبقتضاه

( وعقيدتهم أن لته وهو وصف )أهل القبلةدالوصفا مجيال عميقا يف 

ى قدر ما فيهم يهم من خري ويبغضون علأهل القبلة تحبون على قدر ما ف

 كان.ل يف كل زمان ويف كل ممن شر، وهم معصومون الدم واملا

الدخول فيها  اط وصف اإلسالم مبجردفال وجود يف اإلسالم جلماعة ين

أو  كام الردةالكفر وأح يناط وصفو إلعادة حكم اهلل إىل األر 

 نضمام يهلا.جرد عدم االمب قصور اإلسالم

 اعة يف الباب:اإلطاحة بأصول أهل السنة واجلم

فكار هذه اجلماعات  البنية التأسيسية أليف مقابل إدخال هذه املقاالت يف

 لسنة يف الباب.قامت حبذف أو تأويل أصول أهل ا

 تتحدث عن اليت فق على صحتهاكثرية هي النصوص الشرعية املتف

 عصية.نكر وعدم الطاعة يف مالطاعة يف املعروف مع إنكار امل
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طبيل للحاكم لنصوص ال يراد بها التالطاعة يف املعروف يف مثل هذه ا

 املستمرة يف الدولة قامة الشعائر اإلسالميةاجلائر بل معناه االستمرار يف إ

ألجيال والذي به قي يهلذه الشعائر ع ر اليستمر التواتر العملي والتطبي

األعياد جضور اجلمع واجلماعات وتبقى منارات اإلسالم ومعامله ك

 جلائر.ر، مع كراهية احلاكم اوكل ما يقام يف الدولة من شعائ

ر اجلائر باإلعانة ن ينتقم املسلم من جوفليس من العقل وال من احلكمة أ

 ه( يف األر .على إطفاء نور اهلل )شعائر دين

 ة يف الدولة واليت بهاانني اإلدارية والتنظيميتقيد بالقوباإلضافة إىل ال

هذه  لشرع، ويف اخلروج عنحتفظ مصاحل الناس وحتفظ مقاصد ا

 م.القوانني إضرار بالناس ومصاحله

ومعامله  اخل يف معنى حفظ الشرعأما عدم الطاعة يف معصية فهو د

 وبقائه جيال بعد جيل.

أ عند خلع اإلمام فله مراتب، تبد لسلطةأما إنكار املنكر الذي متارسه ا

 وتصل إىل إيثار االعتزال.
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وامل كاملناخ للوضع السياسي جمموعة ع والذي يعيِّن املرتبة املناسبة

لذي يؤدي مقصد اح لإلنكار )املثمر( االسياسي يف الدولة والسقف املت

 الظلم على أقل حال. أو إيقاظ السلطة ملغبة ،اإلنكار وهو تقليل املفاسد

حد ال يتغري بل لى قولبتها يف قالب واويهلذا فمرتبة اإلنكار ال نقدر ع

يوجهون الناس  نرى اخللفاء الراشدين هي تتغري بتغري العوامل، ويهلذا

هي احلالة هم( عن العدل والقسط، وخبلعهم يف حالة احنرافهم )حاشا

 ذلك إال نادرا. ، ولكنها مل تتكرر بعداألصلية لنظم احلكم يف اإلسالم

األئمة  ان يعلن اإلنكار علىونرى من الصحابة ثم السلف من ك

 ين العباس.واألمراء يف زمن بين أمية ثم ب

ال السالطني وعدم اعتز ار املنكر هين كانت طريقته يف إنكومنهم م

حلكم ظائفهم داخل منظومة االدخول عليهم وإعانتهم بقبول و

 للمنكر والظلم. كالقضاء، ليفهم العامة إنكارهم

 يهم خريا.ألمراء الذين يتوسم فومنهم من كان يسعى بالنصح إىل ا

م بل نرى فيه نهجيا أو تأصيليا بينهوال نرى يف هذا التنوع خالفا م

 دولةٍ ما يف زمان نكار املثمر املتاح يفمراعاة للمناخ السياسي وسقف اإل

 ما.
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اءت النصوص جاخل الدول املسلمة دإال أن مثة وسيلة لإلنكار 

بالسيف )الصدام  واقبها ، وهي املنابزةرعية مبنعها والتحذير من عالش

 ف يف الشريعة اإلبقاءنع من املنابزة بالسياملسلح( ، وليس املقصود من امل

ع منونة اجملتعة( بل احلفاظ على كيعلى احلاكم الظامل )حاشا الشري

 ي على السلطةعم مثن الصدام السياساملسلم الذي يدفع يف األغلب األ

 املتقاتلني يهلان. و كان األمر يقتصر علىداخل الدولة املسلمة ، وإال فل

رات اإلسالم ياف الصدام داخل تياترى مجاعات التكفري والعنف وأط

.إ خ فتقوم ورا وجبًنا وختديرا .السياسي يف هذه النصوص ضعفا وخ

مت باستبعادها ريغها من مضمونها، وقابردها أو تأويلها وحتريفها وتف

 قاموسها.من 

ا من ذلك، امينها ال حتمل شيئوهذه النصوص ملن وعاها ووعى مض

دول وهي أن  نظم احلكم وسياسة البل هي تنبه إىل حقيقة واقعية يف

اكم أو ألر  ال يشكله شخص احلالنظام احلاكم يف أي رقعة من ا

 لة عميقة ، هذه الدولةأو اخلليفة بل متثله دو لرئيس أو اإلمامااألمري أو 

راكز القوى قاعدتها احلقيقية هي م لعميقة ال تقوم على ايهلواء بلا

ة ولوال إخضاعها املالية واالقتصادي العسكرية كاجليوش ومراكز القوى

تها كما يع ر واشتدت وطأ ن السلطةز القوى هذه ملا متكنت مملراك
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دهم ليست مرتبة عبري مبدع، فالسلطة عنالفقهاء يف هذا السياق ، وهو ت

ة على األر  ة الردع واشتداد الوطأبل السلطة عندهم هي قوشرفية 

دورها ال ها، ثم مراكز القوى بوالتمكن من مفاصل القوى ومراكز

ي تشكله هذه تمع بوعيه اجلمعي الذتقوم على ايهلواء بل عمادها اجمل

والوسائل احلديثة ،  م واملنابر الثقافيةالقوى ع ر قنوات خمتلفة كاإلعال

 يف اجلمعي مرتديا لة ما إذا كان الوعيحا ىل تشكيله يفأو ال حتتاج إ

 نفسه.

ومكافًئا وازيا ثل هذا الوضع وضًعا ميف مثل هذه الصور يتطلب تغيري م

سك، هكذا يقول قانون ا له يف البنية والتماله، موازيا له يف القوة وموازي

 لنصوص.األسباب واملسببات وهكذا تقول ا

دولة يف غزو دولة ال حتت راية الدار/ الويهلذا اشُترط إذن اإلمام والقت

اعة بنفسها ال يتصور أن تنفرد مجأخرى )جهاد الطلب( وال يستقيم و

ضال عن الصدام مع دولة أخرى، فمثل هذا النوع من القتال ويف 

سلم الذي يقف إىل كز قواها مبجتمعها املانفرادها بصدام دولتها هي مبرا

 رؤى أخرى. جانب
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لة العميقة اليت ة الصدام مع هذه الدويف حالة إذا قررت مجاعة جمتمعي

ملشروح من شدة وطأتها بالشكل ا ترفض مغادرة السلطة مستندة إىل

 هذه اجلماعة كونمعية واسعة، إما أن تمبايعة مراكز القوى وأطياف جمت

بأفرادها تضحي  ى الدفاع عنها فهي هناال متتلك ظهريا مسلحا قادرا عل

ا على الدفاع عنها تلك ظهريا مسلحا قادرقرابني، وإما أن متكوتقدمهم 

ع السيف بني جمتمع مسلم ، ويوض انيظهر فيصطدم الفريقان بني

 دوم.أنصار هؤالء وهؤالء فهي فتنة ت

 طورة.كيف بزمن األسلحة املتهذا يف زمن األسلحة البدائية ف

وى العابرة بزمن حتالفات القكيف وهذا يف زمن الدولة البدائية ف

الدولة العميقة  ولية وإقليمية مع تلكللقارات والدول وترابط مصاحل د

 املراد زوايهلا؟!

السعودي عناصرخطاب احلاكمية حتضر يف الداخل  

ألفكار يف  نفس حلظة تشّكل هذه اكانت احلالة الدينية السعودية يف

فاهيمها ويهلا ما خصائصها ويهلا السجون املصرية حالة مستقلة يهل

ياسة ونظم احلكم ستقل فيما خيص المشروعها اخلاص ويهلا فقهها املس
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العلمي للدعوة النجدية و ن املعمار العقديواملستمد م ووسائل التغيري

 هل السنة واجلماعة.من أدبيات أ املستمد بدوره

ّرب أهل الرأي  توحيد جند واحلجاز قوعندما جنح امللك عبد العزيز يف

الشامي  نيإلسالمي السيما الرافدن شتى بقاع العامل اوالفكر م

ني البيئة النجدية بالفكري والتالقح  واملصري، وقد كان يهلذا التقارب

أما  ،وآخر سلبيا جلانبنيعلى ابالغا جيابيا العلمية والبيئة املصرية أثرا إ

 ن العمق العقديالبيئة املصرية بقوة مدة هو استفاف اإلجيابياألثر 

مية نفسها عقدي داخل الذات اإلسالاملنبثق من السجال ال النجدي

مة أهل احلديث عود يف جذوره إىل منظوالذي متيز به النجديون والذي ي

 خ العقيدة.وحمطة ابن تيمية األهم يف تاري

الحي املصري ب بقوة يف اخلطاب اإلصفحضر ابن تيمية وابن عبد الوها

 خاصة يف خطاب رشيد رضا.

أكثر امتالكا ألدوات ئة املصرية أوسع إطالعا ود كانت البيويف املقابل فق

لفكرية آلخر ، أعين الوافدات االسجال بني الذات اإلسالمية وا

اجهة الفكرة لى عر  اإلسالم يف موالغربية، فقد كانت لديهم قدرة ع

النيته مبا خيرجه ول أمره مبالغا يف عقالغربية بأسلوب عقالني كان يف أ
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قح الفكري صار عبده ثم مع هذا التال  نسخة حممدعن حدود النص يف

شيد رضا وإن اط عقدي جيد على يد رعقالنيا ذي مرجعية أثرية وانضب

سب أستاذه، بقيت يف خطابه بعض رواكان مل يتخلَّ عن عبده متاما ف

إن كان ببطء ن هذا اخلطاب املصري ووبدأت البيئة النجدية تستفيد م

جدية اليت مل تعرف لك الوقت يف بيئتها النذ لعدم حاجتها املاسة إليه يف

 االستعمار.

للسلطات  فكرة أستاذه املهادنةأحد تالمذة رشيد رضا مل يقتنع ب

حيح العقدي رتبية اإلسالمية والتصالسياسية والقائمة على فكرة ال

لتكتالت السياسية اجلماعات والكيانات وا والتطور العصري بعيدا عن

وكان يرى أن طريق  واملناكفات مع السلطةة ولاليت تشكل دولة داخل د

 اخلالفة(ياسي اجلامع للمسلمني )ساإلصالح هو عودة الكيان ال

داخل الدول  هو إنشاء كيانات خاصة والطريق حنو هذا الكيان اجلامع

 خلاص.يهلا مناهجها ورؤاها ومشروعها ا

عود يف تلك افه عبد العزيز آل سكان حسن البنا من مجلة من استض

بنا ان حسن الالفكر والثقافة، وك حلقبة مع من استضافهم من محلةا

 املسلمني العظام. من أئمة بد العزيزع يصرح يف رسائله ومقاالته بأن
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و وقوعها ف صحة ثبوت ألفاظها أحتكي بعض الروايات اليت ال أعر

لب من عبد  نظري، أن حسن البنا طيف حقيقياولكنها حتمل معنى 

ملسلمني يف السعودية جلماعة اإلخوان ا ارعف ينشيء العزيز آل سعود أن

 كلنا إخوان مسلمون! :فأجابه عبد العزيز قائال

عكس رفض البيئة يحقيقيا ل معنى وهي حادثة حدثت أو مل حتدث حتم

 نها كهذه.النجدية العلمية لفكرة أجنبية ع

ود ال تعرف د الوهاب وحممد بن سعفمنذ زمن العهد بني حممد بن عب

العالقة احد وكيان سياسي واحد والبيئة النجدية سوى كيان ديين و

الوعي احلكم للكيان السياسي وبينهما عالقة مرشدة فالسياسة و

آلخر ، وعند ، مع ترشيد كل منهما لواإلصالح الديين للكيان الديين

م إدارة وحدة، وعند االختالف يتمن رؤى ماالئتالف ينطلقون 

اصة للدعوة ورؤى خ لمية وعقديةع بناء على منظومات-املوضوع 

لو تنازل الديين دام الديين والسياسي، ومبا ال يؤدي إىل ص -النجدية

 قليال أو العكس.
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نت تكلمت يف ه هذان الرجالن..وقد كوهذا باملناسبة من أبدع ما فعل

لبيئة اليت خرجا ذين الرجلني مع بساطة اأن ه)مصابيح الظالم( على 

 ق.إقامة دولة مشروع عمي منها إال أن مشروعهما يف آليات

رية باإلخوان ة بطش الداخلية املصيف حقبة منتصف الستينيات يف فرت

مية  قيادات عودية امللكية اإلسالاملسلمني وتعذيبهم استضافت الس

 ة العربية االشرتاكيةصر القوميربني من ماجلماعة وآالف من أتباعها ايهلا

م ومكنت امعاتها وطبعت أعمايهلوفتحت يهلم أبوابها ومعاهدها وج

 لة.ان خاص يهلا داخل الدويهلم يف بالدها مع رفض تكوين كي

اسيا مناوئا ان تحمل بعدا دينيا سيويبدو أن هذا القرار السعودي ك

لى مستوى بية عاكي  يف املنطقة العرللمشروع الناصري القومي االشرت

ل ومواقفه ءة يف شخصية امللك فيصالفكرة واملشروع والسيادة وقرا

اإلسالمي حكام العامل العربي ووشخصية ورسائل ابن باز لرؤساء و

تفادة من جهود ار كان يهدف أيضا لالستعزز هذا الطرح، ويبدو أن القر

شكيل أفكارها ة وقتها بشرط إعادة توأطروحات محلة الفكرة اإلسالمي

اخل الدولة قل والكيان املستقل دلتخلي عن فكرة املشروع املستبا

النجدية  صول وأدبيات الدعوةوإخضاع مشروعها يف هذا اجلانب أل

ادا من أصوله ودية والذي يرفض استمدالذراع العلمي والديين يف السع
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نه حسب الوجه املشروح آنًفا( أل )اجلماعة على العقدية فكرة

 وصدام آخر بني الديين ،السياسي والديين امصد مرجعياتهم يؤول إىل

ل منهم ياسي والسياسي فريتكن ك، وصدام ثالث بني السالديينو

لبيئة النجدية منذ وهو ما ال تعرفه ا سلمداخل جمتمع م جلماعة دينية

 .كما شرحناه زمن التأسيس

 ! قراءتنايف إال أن الذي حدث كان العكس

 إىل السعودية أحضر معه  اخلارجمن القمع يف من هرببعض فإن 

، ئة السعوديةبشكل واضح إىل البي قعنصرين من عناصر اخلطاب الساب

يم ومجاعة( كون إال من خالل )تنظوهما عنصرا )احلركة( والذي ال ي

ات الك رى اليت يسي العاملي والتحدمع ضخ فكرة )فقه الواقع( السيا

 -إشكال إىل هناال و-شكيل وعي مستقل ، متهيدا لتتواجه املسلمني

 .)ديين وسياسي( مستقل ولكنه سيمهد بدوره لتبين مشروع

لية اجملتمعات وجه املشروح مع عنصر جاهعلى الأما عنصر احلاكمية 

رب اخلليج أخر قليال إىل حقبة حاملتخلفة عن ركب احلاكمية فقد ت

 الثانية.
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حلركة دية استطاعت هضم فكرة اإن كانت البيئة العلمية السعوف

أن هذه  لسياسية املعاصرة، إالماعة وانشغلت بالتحديات اواجل

ه كثرية، فقد ملمكن أن تفسر على أوجالعناصر تبقى عناصر ثانوية من ا

ا العصر نظيم دعوي واع بقضايتفسر على أنها حركة علمية ضمن ت

من الصعوبة  لية اجملتمعات فقد كانمثال، أما عنصرا احلاكمية وجاه

عرف املصطلحات لنجدي العلمية اليت ال تدة امبكان أن تهضمهما مع

اب األحكام كمية وال تعرفها يف بالفضفاضة يف صلب العقيدة كاحلا

 واألوصاف كجاهلية اجملتمعات.

ذه العناصر يف البيئة ه ة بعقيدة احلاكميةالتيارات املتأثر دخل بعضست

هي  ة يف نظريحملورية يف هذه العمليوالشخصية العلمية ا ،النجدية

مد المذة األستاذ حممن ت شفاه اهلل 93شخصية األستاذ سفر احلوالي

ة على هذه ضفاء صبغة علمية عقديرمحه اهلل، فهو من حاول إقطب 

سيحضر معه ف الشرعية، مصطلحاتمع إعادة تشكيل للالعناصر، 

اهلية دال من مصطلح حاد كـ)جب مصطلح )إرجاء اجملتمعات(

ال  ال تعمل واملرجئة هي تلك اليتات ستكون اجملتمعو اجملتمعات(

ورة مباشرة أحيانا وقد بث هذه األفكار بص ،تسعى إلعادة )احلاكمية(

                                                           
 .تكلمت على أطروحات األستاذ يف حبث خاص 93 
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ا حاول إجياد أية ، كموأطروحاته بهوغري مباشرة أحيانا أخرى يف كت

 قدمها على أنهايلنجدية جلماعات احلاكمية للبيئة اجذور تارخيية يف ا

ن إعادة التشكيل هذه واء واسعة ميف أج ،يةللدعوة النجد اامتداد متثل

دي، أثريت فيها ملشروح يف الداخل السعوبني املتأثرين بفكر احلاكمية ا

ام وتبديل الشريعة ية كمسألة التشريع العجمموعة كبرية من املسائل العلم

ن مسائل كانت وغريها م ل باإلميانوعالقة العم والعذر باجلهل

 يها من ُبعٍد علميٍّة تطرح آراءها فسعودياملؤسسة العلمية الرمسية يف ال

ملسائل يف تلك ا بناء هذا االدجاه يهلذهجمرد، ولكننا ال نرى أن إثارة أ

هدف إىل تهيئة اصد واألغرا ، بل كانت تن املقاحلقبة كان جمردا ع

بعناصر  يةالبيئة السعود حقنة جواء مناسبة بني الشباب لعمليأ

صية األلباني طاحة بشخىل جانب اإلألوراق، إ، وخلط ااحلاكمية

جاء..والذي ب السعودي وومسه باإلررمحه اهلل كمرجعية عقدية للشبا

، وحنن نرى أن التشريع وجنس العملك ئلاسُيعزى إىل آرائه يف مس

انت غطاًء فقط للمسألة ك -لباني أو أخطأأصاب فيها األ-هذه املسائل 

قوفه كحائط أللباني من أجلها وهي واألصلية اليت قرروا اإلطاحة با

ر بعناص بعامة علميةال والبيئات وديةصد أمام عملية حقن البيئة السع

جوده يف البيئة قد كان األلباني حبكم وف ،الصدامي احلاكميةخطاب 

اية تامة بهذا اخلطاب رصريني عليه على دالشامية ومع كثرة الوافدين امل
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ها يف ة رئيسية ُيتداول امُسوبتفاصيله ومضامينه، وكان شخصي

م استدعاؤه حيث يت يف الشام مذكرات مجاعات اإلسالم السياسي

تيارات صدامية  كانوا كلما انقسموا بنيفملناقشة األفكار الصدامية، 

ار، لك األفكلب األلباني ملناقشة توأخرى ال ترى الصدام يقومون بط

ليت كانت هذه ا العلمية السعودية  هذا بالعكس من املؤسسة الرمسية

نها فكانت دجيب املضامني أجنبية ع هذهو املصرية باألساس التيارات

هي ال حتمل يف ، وإال فلمية جمردةعلى تلك األسئلة إجابات نظرية ع

ملظاهرات كمية هذه وال ترى حتى امقاالتها ومضامينها مقالة احلا

نشاء مجاعات وسيلة للتغيري فضال عن إ ة يف البلدان اجملاورةالسلمي

هلل يف األر  ال عن حتقيق حاكمية اسرية لقلب األنظمة واألوضاع فض

ا حسب س رنا ظومة كلها ال وجود يهلبالصدام مع الطواغيت، هذه املن

املذكور، غاية  سيسه إىل حلظة التشكيليف النسق العقدي النجدي منذ تأ

ية دينية متيل بعضها قليدية ألية حركة إصالحتارخيها نتوءات تما دجده يف 

هلل اليت حاول ومجاعة إخوان من طاع ا إىل الغلو وبعضها إىل التفريط،

ال عالقة يهلا من  اإلخوان املصرية بها األستاذ سفر احلوالي ربط مجاعة

وام جيوش امللك اع اهلل هؤالء كانوا ققريب أو بعيد بها، فإخوان من ط

يف قرار  از ثم اختلف بعضهم معهد العزيز يف توحيد جند واحلجعب

لصلح على دمه، فرأى عبد العزيز االصدام مع اجلبهة العراقية من ع
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ن طاع ما، ورأى بعض إخوان معدم تدخل البلدين يف شئون بعضه

اختالفهم وانشقاقهم  العراقية مما أدى إىل اهلل استمرار الصدام مع اجلبهة

وان يف مصر، كما أن بنسق اإلخعالقة له  ، فهو نسق العن عبد العزيز

ئة واعتزال صفوا بالتنطع يف ايهليبعض مجاعة إخوان من طاع اهلل و

خوان املصرية قهي..إ خ، ومجاعة اإلالناس وسكنى ايهلجر والتشدد الف

 على النقيض من هذا كله.

بيئة ال راعة يف حقن ب ف الفتاوى الرمسيةإال أن هذا التيار استطاع توظي

ال إىل استصدار ة احلاكمية بل وصل احلالسعودية والعلمية بعامة بعقيد

لمية ؤسسات الرمسية تضفي عفتاوى ورسائل مقرظة من هذه امل

سيسية جلماعات عليها املقاالت التأ وشرعنة ألشهر األدلة اليت بنيت

م فرج املنظر ذي ضمنه حممد عبد السالاجلهاد كدليل الياسق الشهري ال

 هذه دستور يضته الغائبة الذي يعدقيقي جلماعات اجلهاد يف فراحل

 اجلماعات.

ة يف السعودية ملؤسسة العلمية الرمسيوبعد قرابة عشرين سنة ستتنبه ا

 .ذاتها إىل كل هذا الذي حدث
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مباديء أهل السنة ا نظريا أو عملينظومته هذا االدجاه من مكما استبعد 

 ا وحتريفها.بتأويله أو قامباب، ة سابقا املتعلقة بالاملشروح

 نقدنا، ال هو تشكيل جنيًنا مشوَّها يفسُينتج هذا احلقن والتلقيح وال

بن الشرعي للرافد لتارخيية، وال هو باالباالبن الشرعي للحالة النجدية ا

 ال هوية.املصري، بل هو جنني بال مالمح و

أسوأ  كان من هج ال متت لبعضها بصلةوهذا املشروع التلقيحي بني منا

لدينية ال يف حق احلالة ا  -ايف نظرن–هذا التيارع م األستاذ سفر ما ارتكبه

 أيضا. اعات اإلسالم السياسيبل يف حق مجفحسب السعودية 

ر فيها بقوة، وبعد ىل احلالة املصرية وحضتسرب هذا اجلنني املشوه إفقد 

ني قح )بن هذا التاليار نفسه واآلخرين بأسنوات من حماولة إقناع هذا الت

قح بني متماثلني املصرية الكثرية( تال الرافد النجدي وروافد احلاكمية

حداث ألصول وايهلدف، حضرت أوأن اجلميع تحمل نفس الفكرة وا

حا مغايرا دم مشروعا مستقال ومرشيناير يف مصر، فإذ بكل تيار يق

افسا على قواعده رى يف التيار اآلخر منومنهجا خمتلفا، وإذ بكل تيار ي

لى كاهله تيار يرى اآلخر عبئا ع وإذ بكل اهريه وخطابه،ومج

واألهداف، وإذ  لف مع اآلخر يف الرؤيةوإذ بكل تيار خيت  ومشروعه،
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ط مشاريعهم ن من أك ر أسباب إحبابشتات مجاعات احلاكمية هذا يكو

 !احدةق شريعة املفرت  أنها وواليت تسعى كلها لتطبي مجيعا

ملشروع وتنضوي لى مجاعة واحدة تتبنى اع فال أن احلالة املصرية أبقت

من أهم ة، وشاريع متصادمة متنافرحتته سائر املشاريع، بل ظهرت م

 ذكور.شكالية التالقح الشاذ املإوتنافرها  ب تصادمهااسبأ

 ما كانت.وال أن احلالة السعودية ُتركت ك

ماعات اإلسالمية ىل معضلة احلاكمية، فاجلإأيضا وهذا الشتات يعود 

مية املشروحة من تحمل عناصر احلاك املمارسة للسياسة يف مصر، منها

ق ملشروع ملمثل األوحد أو األحيف منظومته فريى نفسه ومجاعته ا

يف مشروع  ممع بعضه االنضواء تطبيق الشريعة، وبالتالي رفضوا

ذه الفرتة ست العمل السياسي يف هموحَّد، ومن اجلماعات اليت مار

الي رأت أفضلية حلاكمية وعناصرها وبالتظومة امجاعات بعيدة عن من

و حزب اريع هؤالء، كمرشح أاالنضواء حتت مشروع آخر غري مش

ميع، واستمر عات ويكون مقربا من اجلتوافقي ال ينتسب إىل هذه اجلما

 اخلالف بني اجلميع للنهاية.
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ارت هذا الطريق ها اجلماعات اليت اختومعضلة احلاكمية هذه إن مل حتل

  .ال ينتهييف شتات  ستبقى

كيل النسق العقدي ا التيار يعيد فيها تشيف نفس تلك احلقبة اليت كان هذ

يء وينش املصري كمية()احلا مبضمون رافد زجه وحقنهملالنجدي متهيدا 

ن منظرو مجاعات هناك يف أفغانستان كا ،كيانا مستقال داخل السعودية

تاريخ الدعوة و العقدي النجدي اجلهاد يعيدون تشكيل نفس النسق

ماعات اجلهاد املقاالت التأسيسية جلوالدولة يف جند متهيدا ملزجه ب

يظهر بعد ذلك لبيئة النجدية والذي سوادعاء جذور لفكرتهم يف داخل ا

 بشدة يف خطاب تنظيم الدولة.

الصدام مع  دفعهم الشباب حنويف  بعض أبناء هذه االدجاهات بالغ

 ل أهل السنة ويلهم وحتريفهم ألصأوأو ما يؤدي إىل ذلك وت دويهلم

 كما شرحنا.

ولتك اليت يضعك وجها لوجه مع دفخطاب احلاكمية بشكل أو بآخر س

 اكمية.ستكون طاغوتا مينع من حتقيق احل

أة تيار يف اجلهة لتيار أنه أدى إىل نشومن أك ر مساويء إفرازات هذا ا

 فعله. املقابلة اشتط هو اآلخر يف ردة
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هذا  ، تبنى عله وتهورهينشأ ادجاه بالغ يف ردة فس االدجاههذا ففي مقابل 

ة األمور فأضفى قداسة فيها ملسألة طاعة وال الغمباخمتلة واالدجاه رؤية 

ة سوى مل يف جذوره العلميعلى مصطلح ولي األمر الذي ال تح

اشتدت وطأته يف رقعة ما فتوطدت و توصيف َمن آلت إليه أمور احلكم

 وقد يكون جائرا صاديا..ثم قد يكون عادالواقت فيه عسكريا وسياسيا

مون كثريا ويهلذا كان السلف يس وقد يكون عدال وقد يكون فاسقا،

ية وأحكام فيثبتون يهلم وصف الوال منهم والة اجلور أو أئمة اجلور

 .إلصاق وصف الظلم بهم باملعروف معالص ر والطاعة 

يف  الدولعض بفاء قداسة على )سياسات( إضب كما قام هذا االدجاه

 حني أنه من يف ل سياسيات الدول،مقابل شيطنة االدجاه السابق لك

بيات ولة تشتمل على اإلجيابدهيات العقول أن سياسات أية د

هذه  وحان فتثقلمن البديهي أنهما يرتاوالسلبيات واملصاحل واملفاسد و

 .الكفة تارة وتثقل تلك أخرى

ة كلها فأضفوا هاالت لية للبيئة اإلسالميثم انطلق اخلطاب من البيئة احمل 

ألمر إىل تبنى كثري ثم تطور ا السياسية السلطات سائرالقداسة على 

يف جورها، مع  قا ألنظمة جائرة مغرقةمنهم خطابا دفاعيا ودعائيا مطل

ر لعربية فيندغربي املصدرة للدول ارفض أي نقد علمي لنظم احلكم ال
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لمانية الغربية بل يقوم بنقد الفكرة الع جدا أن دجد يف هذه التيارات من

قتهم من خرجوا كل من خيالف طرينقدها عالمة على احلزبية، ثم أ

 دائرة السلفية بتهمة احلزبية. 

قييم نظم احلكم الفكرة السنية يف ت كمنتوبني التهورين السابقني 

سيب وتركييب لدول بشكل ن تنظر لاملستقلة عن هؤالء وهؤالء واليت

ال أن كله خالفة ند الطائفة األوىل وفال أن كله طاغوت وجاهلية كما ع

كان يهلم رأي ل كل دولة حبسبها ، فراشدة عمرية كما عند اآلخرين، ب

لنبوية، ورأي لصق التحققات بالدولة ايف دولة اخلالفة الراشدة وهي أ

بني بعض ظيم وعت بني خري عمركب يف الدولة األموية اليت مج

دية اليت ال يرونها لدولة الفاطمية العبياملفاسد، ورأي معاكس متاما يف ا

ة كالصفويني ة القرامطة ودول بدعيمن جهة احلكم مسلمة ومثلها دول

 وهكذا.

 ة تركيبية كما شرحناه.آليات التغيري يهلم رؤيثم يف 

ها يهلم أيضا ري وضعلة العبيدية فوسائل تغيأما النظم الكافرة كما يف الدو

فرة من جهة ة كانت عندهم دولة كافيه فقه خاص ، فالدولة الفاطمي

 أن يكون التغيري عها املسلم ، وهذا يعنينظم احلكم فيها ال من جهة جمتم
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ب اجملتمع أوساط اجملتمع لتجني من داخل نظام احلكم نفسه ال من

 ل الدولةن معه التوغل يف مفاصالفتنة، واستطاع صالح الدين وم

 لعلم صنيعه.السنة وشكر له أهل ا وإسقاطها من داخلها ونشر عقيدة

تكاملة يف السنة قدموا منظومة م والشاهد أن علماء اإلسالم وأهل

واستهزاء  غيري بقيت موضع إهمالالسياسة ونظم احلكم وآليات الت

 أحيانا من هذه اجلماعات.

مد ة نسبة لألستاذ حملسرورياألوىل بالفرقة ا فرقَةال الثانية تسمي الفرقُة

نسبة املداخلة  ألوىل الفرقة الثانيةسرور رمحه اهلل، وتسمي الفرقة ا

اللته ملداخلة مصطلح توسعت دلألستاذ ربيع املدخلي ، ووصف ا

 والصدام معهم. نفخ يف أبواق الفتنةعندهم بعد ذلك لتشمل كل من ال ي

على فظ ألمساء أشخاص ونتح  وحنن نتحفظ على نسبة هذه الفرق

م أمواتنا وأن م، نسأل اهلل أن يرحربط املصطلحات بهم على وجه الذ

ي الشامل ا نرفض اخلطاب اإلسقاطخيتم لنا ولألحياء باحلسنى، كم

جيابيات حنن معهم مجعت بني اإلأليٍّ من هذه اجلماعات فكلها و

ة بشرية، وما قد واملراجعة كأية دجرب والسلبيات، واجلميع قابل للنقد
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الة والدائرة عميم يراد به خصوص احلكالمي من تعميم فهو تيفهم من 

 اليت أحتدث عنها.

ار وجهود وحياة تان بإضاعة أوقات وأعمقامت هاتان اجلماعتان املتقابل

لمية والدعوية ت ثم ضيعت اجلهود العكثري من الشباب بل أظنها اختطف

 اليت استمرت لعقود يف الساحة.

نشاء الفريق األول ألمر أن تعاجل مشكلة إأرادت اجلماعة الثانية يف أول ا

مجاعة مقابلة  فكريا، فإذ بها تقيم جلماعة مستقلة داخل الدولة ولو

سوارهم فبدع فوا فيما بينهم داخل أوحتيطها بأسوار عالية، ثم اختل

  بيهة مبلوك الطوائف.بعضهم بعضا، وصاروا إىل حالة ش

وهذا  –حنى خطريا وأخذ من املتقابلة هذه اجلماعات وقد تطور أمر

وهو  – هم يف قصة الدم هناباألساس ما جعلين أستحضر دجربت

سبيل اجلماعة  ية، هؤالء يقاتلون يفاقتحامهم لصراعات السلطة الدمو

قاتلون يف سبيل وهؤالء ي يف األر  املقدسة اليت تسعى حلاكمية اهلل

، كما اصطدموا يف  اء بينهم يف ليبيالدم، وسالت ااملقدس ولي أمرهم

 أن أهل العقل الت الدماء بينهم لوالاليمن مرارا يف بعض اجلبهات وس

 نفجار.كانوا يتدخلون كل مرة ملنع اال
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خوان إىل بق املنتسب جلماعة اإلوعندما وصل الرئيس املصري السا

شر وغري طابه وجهوده بشكل مباكرسي احلكم وجه الفريق الثاني خ

 رابعة من ى الدماء اليت أسيلت يفر إلسقاطه وكانوا عونا علمباش

 الفريق األول.

 .ر من بلد اليوميف أكثواق الفتنة والفريقان أيضا هما من ينفخ أب

ينما لقيتهم اليوم أالفريق األول يب ه هي قصة ما تسمعه من منتسوهذ

، سالم واملسلمنيارب اإلتح اطه ألنهالبلد الفالني جيب إسقمن أن 

( أو )االدجاه( )اجلماعة( أو )التيار واحلق أنه يأخذ موقفا سلبيا من

أنها اجلماعة  انت هذه اجلماعات ترىالفالني، ولكن كما شرحناه ملا ك

 الم واملسلمني.معها حرًبا على اإلس املقدسة ، كان حربها أو اخلالف

ية اليت تدفع اخل اجلماعات اإلسالموهذه قصة االدجاهات الصدامية د

جمتمع مسلم  اقب الصدام بني ظهراني ادجاه الصدام و ال يهمها عويف

 ب تصورهم.مادام أنه ال تحكم بالشريعة حس

لعلمية  والعنف إىل البيئات اوهذه قصة تسلل أفكار مجاعات التكفري

لتشكيل بة هذا التالقح وإعادة االيت كانت مبنأى عن ذلك كله إىل حق

إلسالمي.ا يسمى بأبناء املشروع امومد اجلسور اليت شرحناها بني كل   
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.وهذه قصة كل شي  

ودية ملا يسمى سباب توجه الدولة السعيكون هذا التيار أيضا من أوقد 

التيارات الدينية  هذا إىل إعادة أبناء بسياسة االنفتاح، تهدف من وراء

دمية اشتهر بها الرتفيه( هذه سياسة قإىل مساجدها ودعوتها، وسياسة )

مهما يكن ت اجملتمع عن السياسة، ورحهم اليت شغلالرومان مبسا

المية للي رالية تاحة بعض املنابر اإلعالسبب وراء هذا التوجه ووراء إ

ن، وقد سلكت كثري اتقحنفع ويزيد االهو توجه يضر وال ياملتطرفة ف

فال أنها أفلحت  لطريق قبل قرن من الزمانهذا ااإلسالمية من الدول 

  دنيا.يف يف دين وال أنها أفلحت

جديد روحه وي والديين النجدي بتخبالف سياسة دجديد اخلطاب الدع

يكل العام ة ومعاقد اإلمجاع وايهلمع احلفاظ على القطعيات الشرعي

ضامني القريبة للنقد البناء لبعض امل للدعوة النجدية وإتاحة املنابر

 اتوجه هول فأظنمع عدم املساس باألص –ء كما يع ر الفقها –احملتملة 

 .انافع
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 النخب العلمية

تها وانتماءاتها مية بشتى صورها وحتققاالنخب العلمية والدعوية اإلسال

لعصر و  معركة الوعي يف االيت محلت على عاتقها مسؤولية خ

اع األمة فيه وقواطعه ومعاقد إمج احلديث، بالدفاع عن أصول الدين

ألسالف اليت تعمق اقامت بنشر علوم )املعلوم من الدين بالضرورة( و

 لقرآن والسنةيد روحه، وأذاعت علوم اصلتنا ودجذرها بتارخينا مع دجد

ذا الصدد، ية وتربوية ضخمة يف ه، قامت جبهود علمونصح الناس

 .متنافضل اهلل صمام أمان ألوكانت ب يكمل بعضها بعضًا

ولية د حتت وطأة الظروف الدواملالحظ أنها قامت بهذه اجلهو

داء بها وهي آنفا ويف ظل تربص األع ك رى املشروحةوالسياسية ال

ر أو معني، خل ومن اخلارج بال ناصتواجه كل هذه املعوقات من الدا

ن نقيم هذه يف االعتبار نستطيع أ عندما نأخذ هذه الظروف احمليطة

ندعو ألهلها ثم و فظ هذه اجلهود الضخمةفنح اجلهود تقييما عادال

ال الذي بأيدينا احلفاظ على رأس امل نراجع ونضيف ونهذب ما شئنا بعد

 وهو كبري بفضل اهلل.
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احمليطة ألقت  نا هو أن هذه األحداثاجلانب الذي يهمنا يف موضوعنا ه

لها على رت على سري عمفأثَّ بظاليهلا على هذه النخب العلمية

عارضة بعض السلطة واملعة يف األر ، ختطفت اجلماعات املتصار

ضيع اآلخر ه مع مجاعات الصدام وأبناء هذه النخب فأحرق هذا نفس

 ة.حياته يف الدفاع عن أنظمة جائر

لم والدعاء إىل مل ثريه باإلصالح ورفع الظسعى يف دائرة تأ منواملوفق 

مسمى وحتت  يارنا املسلمة حتت أيالشمل ونزع فتيل الصدام داخل د

 هؤالء.هؤالء وأي شعار، وترك عنه 

ه اإلسالمي كثريا من أبواب الفق على اجلانب التنظريي نالحظ أنو

حداث الك رى عي املسلم مبثل هذه األتساهم إسهاما مباشرا يف بناء و

تعينه على مللمة يني احمللي والعاملي واليت تدور من حولنا على املستو

تناول ور يف لألسف ما زال هناك قصو شتات فكره واستجالء موقفه،

ودراستها وحبثها  ملمكن التساهل يف فهمهامل يعد من ا و هذه األبواب

 وإثرائهاوضبطها.

لطلب، الوالء ال، جهاد الدفع، جهاد ااجلهاد، القت أبواب كأبواب

لصلح، دار فر، دار األمان، دار اوال راء، دار اإلسالم، دار الك
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بني أمم  حلربا مأصالة السلم أ الذمة، دار العهد، دار العصمة،

 إ خاملتعلقة بالباب.. األر ، مسائل األوصاف واألحكام

اخل النخب عاني من دجاذب طرفني دكل هذه األبواب وكثرية مثلها ت

 ضحا.نرى فيهما خلال وا املذكورة

ن بتفريغها م تارخيناغاء تاّما من تراثنا وطرف تحاول عبًثا أن يلغيها إل 

قد تكون  ى يف حماولةوانقض مضمونها أو حصرها يف تاريخ مضى

باسم اإلسالم،  ظاهرة القتال الباطل خملصة من جهة أنهم أرادوا عالج

فال ميكن  ،ا عالج خلطأ خبطأ أعظمولكنها حماولة غري موفقة ، وهذ

التاريخ أمامك فسها وحتمي بيضتها ، وألمة أن تبقى دون أن تدفع عن ن

 يشهد لذلك.

هدأ وال يتوقف، تاريخ، ال يع ر ال قد رأينا صراع األمم واحلضارات

 صراع دائم لقوى العاملية هذه يفوستبقى الدول الك رى ومعسكرات ا

تضع بصمة  مع كل دجربة حتاول أنمع كل مارد يستيقظ من حويهلا، و

 على صفحات النجاح احلضاري.

صور واستوعب وأصناف األمم ع ر الع ومن فهم هذه احلقيقة التارخيية

ون بصراع ك اليت ع ر عنها هنتنجتلسنة كونية مستمرة وهي ت
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احدة يف التعامل إلسالم مل يتنّب حالة واحلضارات، فهم ملاذا ملا جاء ا

األمم  الة السلم والصلح معمع مجيع األمم األخرى بل أعلن ح

الصلح، إلقاء  سلمي العاملي حتت مسمىاملساملة تلك كصيغة للتعايش ال

فع ملعسكرات ة جهاد الدأعلن حالالسلم، األمان، الذمة..إ خ ، و

ساحاتهم ، ثم ديار املسلمني وتنزل ب القوى املعادية اليت تعتدي على

كل دجربة  لقوى اليت حتشد لضربأعلن جهاد الطلب على معسكرات ا

لك مصاحلهم، ارتهم أو أن تدور يف فال تقبل لنفسها أن تكون رهن إش

 تهم.قبل نزول العدو بساحا فيستبق املسلمون الضربة األوىل

ساط العلمية لديه د ادجاها آخر يف األوويف مقابل هذا االدجاه اجلايف جن

لي مع كل أمم القتال كحل أوحد وأص نظرة خمتلة يف جهة الغلو، يطرح

اد يف اإلسالم  يف فهم أدبيات اجلهاألر ! وهو ادجاه لديه خلل كبري

 اهلل وهذا مجيعها إلعالء كلمة فيظن أن مقتضاها غزو أمم األر 

 ا.تصور حامل خيالي غري واقعي أيض

 بل قسم اإلسالم أمم األر  إىل:

العقدية ية ي على الغري وتكفل احلرأ: أمم مساملة متعايشة ال تعتد

قد تقدم يهلم يهم املسلمون السلم بل وواألمان ألبنائها فهذه يلقي إل
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حلضاري واإلنساني، ا فعة على املستوينيإلسالمية دجارب نااحلضارة ا

ر ازده عصر ا بعض احلقب التارخيية يفيف كما كان من شأن املسلمني

 احلضارة اإلسالمية. 

إلسالم( لروم والفرس يف صدر اب: وأمم مقاتلة )مراكز قوى= كا

كانت تعد  اهدوها جهاد دفع، وإنفهذه إن نزلت بساحة املسلمني ج

تبقهم املسلمون عند اس -ا تحدث دائما وهو م –العدة وحتشد للغزو 

 القدرة )جهاد الطلب(.

ة حتشد لغزوك، ساملك وأمة تغزوك وأمولن خيلو التاريخ يوما من أمة ت

 مامك يشهد!كن من ذلك على ثقة، والتاريخ أ

ء عمليا خمتال د ال تكون تتبنى إجراهذه القطاعات العلمية األخرية ق

وانعدام  همأطروحاتلكن خلل على األر  يقضي بسفك دم حرام، و

ىل حيث ال د تغذي وتوجه الشباب إق ضبطهم ألبواب الفقه املذكورة

 .دث حقًّاوهو ما ح ينبغي أن يكونوا

لتنظري يف بعض أعين خلل ا –العنف  ولكن قناعيت أن هذا الرافد حنو

ضعف وأقل الروافد من أ -املنضبطة ميةاألوساط العليف األطروحات 

 من حولنا ودمويتها. األحداثسريورة تأثريا يف 
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ألحيان على ليت متلي يف كثري من اقناعيت أن األحداث احمليطة هي ا

مامه النتائج قبل علم آلية الفهم وتضع أالدارس والباحث واملتفقه واملت

 حتى أن يدرس.

قهيا يتحدث عن حوله ثم يقرأ متنا ف يرى كثري من الطلبة ما جيري من

ليه األوضاع ح واحلاشية مبا متليه عرجهاد وقتال ثم يضع هو الش

 املأساوية اليت متر بها أمته.

 ماء، بكل شيء.بالسنة، برتاث العل سيصنع هذا بكل شيء ، بالقرآن ،

إن رفع أيديه عنا  ذراعه العلماني املتطرفو قناعيت أن الغرب الدموي

يزها ح إىليا وتعود تدرجي تنحرفة ستخفوعن أمتنا فإن هذه القراءات امل

 العلمي املنضبط.

ت قدرا من لعامل اإلسالمي إن حقققناعيت أن النخب السلطوية يف ا

لدين اح وتكفلت حبفظ أصول االعدل واألمن واالستقرار والنج

 تلقائيا. راف هذه القراءات سيزولوقواطعه يف بلدانها فإن احن
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 الثالث الرافد

 ضعف الوعي اجملتمعي

هنا ر الضحية ء الكريم أننا نلعب دويف نهاية املطاف قد يظن القاري

رية املؤامرة، الغرب الدموي، إىل نظ ونشري بأصابعنا إىل اآلخر، إىل

ية الدموية، ،إىل الصراعات السلطوإىل جور السلطة، إىل عنف اآلخر

لذي جيري من عات املسلمة من كل هذا الت رأ ساحتنا حنن أبناء اجملتم

 ا.حولن

 .لكن األمر ليس كذلك.

العامل  :منين العامل ينقسم إىل قسكانت احلضارات القدمية  تعتقد أ

 لبشر.امل السفلي وهو عامل االعلوي، وهو عامل اآليهلة، والع

ري مثله متاما مهم يف العامل السفلي جيوكانوا يعتقدون أن ما جيري أما

اآليهلة متفقة غري ن الناس يعيشون يف أمان ففإن كا ،يف العامل العلوي

آليهلة ن ايعيش يف حروب فال بد أ خمتلفة، وإن كان العامل السفلي

 وقت ذاته.تتقاتل يف العامل العلوي يف ال
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بإله واحد ومالئكة  يف العامل العلوي إال حسنا .. ال نعتقد حنن املسلمني

ه على غرار هذه ن نقسمذا نستطيع أمعصومني، ولكن عاملنا السفلي ه

السلطة لوي )القوى الدولية والقسمة إىل قسمني : عامل بشري ع

 اطن املطحون!(والنخب( وعامل بشري سفلي )املو

لسلطة النخب( لوي هذا )القوى الك رى ان العامل البشري العقناعيت أ

ا هو إال انعكاس لنا يف عاملنا السفلي، وم هو مرآتنا اليت نرى بها أنفسنا

 فعالنا وما يدور يف صدورنا.وأل

ل ما تواجهه كارما عندهم تقضي بأن كايهلنود يعتقدون بال)كارما(، ال

 حق غريك ، رتكبته )روحك( يوما ما يفيف هذه احلياة من ابتالء فقد ا

كبته روحك يف ائتني ألف سنة .. ارتقد يكون حدث هذا قبل مئة سنة م

 ن عادت إليك،إىل أجسد إىل جسد  بقيت تتنقل منثم حق غريك، 

 تذوق ما صنعته بغريك.ف

كارما من نوع  يهلنود هذه، إال أن مثةال نعتقد حنن املسلمني بكارما ا

 يرصدهلل وهو لكبري ابن تيمية رمحه اآخر، حتدث عنها العامل املسلم ا

ة( واليت م يف اإلسالم )اخلالفتدهور احلالة الصحية لنظم احلك

الة ك ورمحة، ثم تدهورت حلتدهورت من خالفة وشورى إىل ُم
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رقة ودماء وبالء يف دج ر، ثم تدهور ذلك إىل فلك وامللك الصحية إىل ُم

خلالفة احنلت وحل أن ا يف فهمي يهلذا الدين والدنيا، التحليل التيمي

سلمني أنفسهم كانوا ن املدهور مستمر ألحملها امللك ثم بقي احلكم يف ت

م لغة الفرقة هم، وعلت بينهما بينهم من ختلى عن مبدأ التشاور في

مع رمحة  مشلهم راضني وكارهني، والدم، فُسّلط عليهم امللك يلم

ون ذلك أيضا ، فلم يتقبل املسلماجلماعة والعدل وإعالء كلمة اهلل

لك ج ري رة أخرى، فسلط عليهم موعلت بينهم لغة الفرقة والدم م

 ظامل.

البشري العلوي يف  ، ما يرتكبه العاملكارما هي من نوع آخر كما قلنا 

 .لسفلي يوما يف حق بعضناحقنا ارتكبناه حنن يف عاملنا ا

لتاريخ والسياسي والديين يف ا تدهور الوضع اجملتمعي والثقايف

وراح  لينا الغربعا يف أواخره فُسّلط عاإلسالمي إىل أن بلغ مبلغا مرو

خلنا يف محامات .. ودقرش فرائسهاينهش حضارتنا كما تنهش مسكة ال

 الدم هذه..

ت الفرصة لكثري سنوات األخرية كيف أتيحقد رأينا يف مناذج كثرية يف ال

ا مما كانت  وضع أفضل ولو نسبيمن الشعوب واجملتمعات أن تعيش يف
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جبميع  عي وحكمة، ولكنهم كانواعليه لو أنها أدارت املرحلة بو

عليهم من  عضهم على بعض فُسلِّطمكوناتهم كايهلمج الرعاع يبغي ب

 غي عليهم مجيعا..يب

 أوساط جمتمعية قدم دجربة ناجحة إال يفالقيادات اجليدة ال تستطيع أن ت

عملية التطبيقية ن ولديها املؤهالت الواعية أخذت قرار التغيري لألحس

 لعجلة إىل األمام.الستيعاب مرحلة التغيري ودفع ا

 ة موجهة لنا..ين بإصبع واحد.. والبقينشري لآلخر -إذن –حنن هنا 

۞۞۞ 
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 ن النصائحمع جمموعة م تلخيص ما تقدم

هدها العامل لدوامات العنف اليت ش يرى الباحث أن الرافد الرئيس* 

 (الغربي والشرقي)تدخل املستعمر  اإلسالمي يف العقود األخرية هو

ي يف شئون صادي والثقايف والفكربثقله العسكري والسياسي واالقت

 ليه.العامل اإلسالمي لفر  الوصاية ع

عد أن زرع ذراعه املنطقة عسكريا إال ب وأن املستعمر الغربي مل يغادر*

ت خطابا امل اإلسالمي واليت قدم)العلمانية املتطرفة( داخل الع

ا عسكريا لشعائره مدعوماربا بالوكالة مصادما لقواطع الدين حم

 واقتصاديا منه.

هذا  لى أال يكون جزءا من*ينصح الباحث بأن تحرص املسلم ع

ذراعه د يف نظام مستبد يبطش باخلطاب أو ممالئًا له سواء دجس

 تبداد نظريا.غذي هذا البطش واالسالعسكري، أو كان مجاعة فكرية ت

بعض اجلماعات   أفقد وهذا اخلطاب أن هذا التدخليرى الباحث *

سهم يف إنتاج وأ ،غربي البوصلةاإلسالمية املناهضة للمشروع ال

كالية بل  أفعال ال حتل اإلشمقاالت تأسيسية ألفكار سترتجم يف
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دفع يف ادجاه فد األول بل تعززه وتتعقدها، وال ختفف من وطأة الرا

 .مشروعه بقوة

 .ميةكت هي مقالة احلايرى الباحث أن رأس هذه املقاال*

ن املرء مسلما إلسالمية الذي ال يكوواليت تقضي بأن أصل العقيدة ا*

هو إجياد مجاعة  ام اإلسالم عند آخرينإال به عند طائفة/ أو ال يكون ت

همتها إزاحة خل الدول احلديثة تكون م( داموحدةمسلمة )بإمارة 

حلكم يف سب تعبريهم عن كراسي ااألنظمة والقوانني والطواغيت ح

 ل حلاكمية العامل. اإلسالمي ومن ثم الوصوالعامل

هي ليست من إلضافة إىل خياليتها فيرى الباحث أن هذه العقيدة با*

ل االعتقاد صادم مع رؤاهم يف أصومقاالت أهل السنة واجلماعة وتت

دتني وعمل سلم هو من نطق الشهابعامة حيث يرى أهل السنة أن امل

ن م ..إ خ،م احلرامحلالل وحتريليل امبقتضاهما من تصحيح التوحيد وحت

يف أي زمان، ي مجاعة ويف أي مكان وومن أي بلد ومن أكان أي عرق 

صول العقيدة ذه الصورة التلقيحية بأعرف مقالة احلاكمية بهوال ُت

ل احلكم وإقامة صادم مع رؤاهم يف أصواإلسالمية يف مقاالتهم، كما تت

اختالف عوامل هم بلذي خيتلف عندا الدول وتغيري الواقع السياسي

 ع مسلم.لصدام بني ظهراني جمتمكثرية إال أن الثابت فيه رفض ا
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اليت أسهمت  تجت جمموعة من احلاالتيرى الباحث أن هذه املقالة أن*

 وقفه منها:يف تعزيز الرافد األول وتقوية م

ج عن ذلك من ند بعض اجلماعات وما نتامتزاجها بالتكفري املختل عأ: 

 .عة املسلمة يف تصورهمينضم للجماإهدار دم من مل 

  هذه املقالة.فري والقتال تعود إىلويرى أن كل حتققات مجاعات التك

باإلسالم  د بعض قيادات ما يسمىامتزاجها بالتهور الصدامي عنب:

لقتال إال أن نى مقاالت التكفري واالسياسي واليت وإن كانت ال تتب

 .لكة على ذع ضرب أمثلالنتيجة الدموية كانت مشابهة، م

العلمي  هر اليت أصابت النشاطيرى الباحث أن من أسوأ الظواج:

د األخرية هو سالمي بعامة يف العقووالدعوى والرتبوي واملشروع اإل

قاالت أهل السنة بني مقالة احلاكمية وم احملاوالت التوفيقية التلقيحية

 .واجلماعة

صري بالرافد ملعند التقاء الرافد ا سواء يف النسخة التكفريية منها

 .السعودي يف أفغانستان

ر احلوالي بالدرجة ما قام به األستاذ سف أو يف النسخة السلمية منها وهو

 .يةاألوىل ومن تأثر بعقيدة احلاكم
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 .ىل صداملقتال وال تنتهي إال إإال أنها سلمية بنكهة مجاعات ا

 عم هذه اجلماعات ممل تؤدِّ إىل صدا االتاملقيرى الباحث أن هذه *

فاحلاكمية ،هي ىل صدامها فيما بينهاجمتمعاتها ودويهلا فحسب بل أدت إ

ا تكفر بعضها ية، وانقسمت فيما بينهالتكفريية تكفر احلاكمية السلم

عد مرحلة ية انشطرت فيما بينها ببعضا وتقاتله، واحلاكمية السلم

حلاكمية سائر عتنق إىل جانب عقيدة االتالقح والتلفيق إىل حاكمية ت

احلاكمية وترى  اء ما يتنافى مع عقيدةاعتقاد أهل السنة باستثن أصول

فا تلفيقيا أو حاكمية أخرى تتبنى موقنفسها اجلماعة املسلمة احلق،  و

اجلماعة املسلمة  المية بعامة ترى نفسهاتوفيقيا بني مقاالت الفرق اإلس

تقلة فتنشطر كل فريق تبين رؤية مس وبطبيعة احلال لن يعدم، احلق

 .هكذااعة املسلمة إىل مجاعات  واجلم

جودهما غذي بعضهما بعضا، وويرى الباحث أن هذين الرافدين ي*

تهي، فطاملا أن  دائرة مغلقة ال تنيف أي بلد مسلم يقضي بأن نبقى يف

مي لن ترفع يدها فة داخل العامل اإلسالالغرب وأذرعه العلمانية املتطر

ملوقف هذه  والتعزيزالشرعنة  عنا  فإنها تعطي بذلك أعظم صور

 .اجلماعات

العلمانية  تمعاتها ودويهلا صاحتوكلما اصطدمت هذه اجلماعات مبج

 .أتي جبماعات دمويةاملتطرفة : قلنا لكم أن الدين ي
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 .وهكذا نبقى يف دور ال ينتهي

لب له إال الدمار ببلد مسلم فإنها ال دج وإن انفردت العلمانية املتطرفة

ا غريها فال أنها حفظت دينو واجلزائر يا والعراقوليبرأينا هذا يف سوريا 

 .وال أقامت دنيا

بينها وبقيت  لد مسلم اختلفت فيماوإن انفردت مجاعات احلاكمية بب

قديم مشروع ت عن تزاكمية وعجعة ترى نفسها أوىل باحلكل مجا

 .دولة

شروع لم جزءا من خطاب أو م*كما نصح الباحث أال يكون املس

ن خطاب أو صح بأال يكون أيضا جزءا مطرفة فهو ينالعلمانية املت

ع يف االدجاه ، فهي مع األوىل تدفمشروع مجاعات احلاكمية الصدامي

 نفسه بقصد أو بدون قصد.

 عامة الدول عف الوعي اجملتمعي يفنضاف إىل هذه العوامل عامل ض*ي

ى انعكاس شكالية فالنخب ليست سواملسملة والذي يقضي بتعقيد اإل

 .جلمعي يف جمتمع ماللوعي ا

املتعلقة  عض األطروحات العلميةباإلضافة إىل خلل التنظري يف ب*

 .بالباب
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الدين متاما من  مل اليت أدت إىل إزاحةرأينا عند سرد أهم العواكما *

يحيات املختلفة، ديين الدموي بني املسالواقع الغربي، عامل الصدام ال

يح واحلواريون، ليها املسليت كان عمع عامل تضييع  املسيحية احلق ا

مٌ بني املسيحيات قد ضاع مل يعد هناك حك فبما أن املعيار الديين الثابت

أنتج هذان العامالن ، فاملستوى الفكري املتطاحنة ولو على املختلفة

 متاما عن احلياة. اقرتاح إزاحة الدين الضائع هذا

ي الغرب يغذ يف العامل اإلسالمي ، نفس هذا السيناريو يتكرر اليوم

الدينية  رص على زج اجلماعاتصراعات داخل الدول اإلسالمية تح

كما حرص على  ،هذه احلاالت الدموية أو دفعها لصدامات تولِّد فيها

امل اإلسالمي يف ليدخل العاق واليمن إجياد بؤر شيعية دموية يف العر

ة األقلية حرص على تثبيت سلط صراع سين شيعي دموي مستمر، كما

يف حالة احتقان ثم  ية السنية ليبقى الشاميف سوريا على األغلبالعلوية 

سوري ثم  يد قرابة عشرة مالينيانفجار كما حدث والذي أنتج تشر

ليهم حبياة آمنة اد غفرية منهم لينعم عسيقوم الغرب نفسه باستقبال أعد

 يف كنفه!

ت الدينية اه مثل هذه الصداما*فعلى املسلم أن يتحلى بالوعي دج

ذا خيضع إىل ا يستطيع أن يقدمه فهوخطورتها وخطورة مآالتها، أما م
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راع له ل حالة وكل جمتمع وكل صاحلالة اليت يعيشها فكل بلد وك

ات العابرة ه، وحنن نرفض اخلطابخصوصياته، وعقالء البلد أعلم ب

ة احللول اكمية الذي يقوم بقولبات احلللقارات كخطاب مجاع

ميع عليه أن المي يف كل بلد فاجلوتصديرها لكل شباب العامل اإلس

فال يستقيم أن  ن يزيح األنظمة ..إ خ،يقاتل الطواغيت واجلميع عليه أ

 نقدم خطابا مشابها.

يتواكب أيضا ف ألفكار اإلحلاد ، ويتواكب كل هذا مع ضخٍّ مكثَّ *

مي، بهدف تغييب ية خمرتعة للدين اإلسالالنية حداثمع تقديم صيغ عق

 يها.املعيار والقيمة اليت تحتكم إل

لصدامية بعد أن ء اجلماعات اإلسالمية اومما يؤسف له أن كثريا من أبنا

اروا جزءا ت متهورة غري حمسوبة صزجوا بأنفسهم وشبابهم يف صداما

 من هذا املشروع نفسه!

 لظاهرة،ضا من أهم أسباب هذه ايويبدو لي أن معضلة احلاكمية أ

وم احلاكمية كما الدين والتدين مبفه فشباب هذه اجلماعات يرتبط معهم

تحقيق غاية بية له عندهم إال شرحناه، والدين وشعائره ال أهم

أحداث مصر  تلك احلاكمية بعدقيق حتحلاكمية، فلما يئسوا من ا
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إيصايهلم  يف -حسبهم–ونه فشل ك حتديدا، يئسوا من الدين نفسه

حلاكمية يغ جديدة لتحقيق اللحاكمية، فذهب بعضهم يبحث عن ص

 تطرفة!ولو كانت حاكمية العلمانية امل

هذه   مصر ممن دخلت عليهموكثري من الشباب السلفي أيضا يف

ة عندهم، غاية من حتقيق السلفياخلطابات وصارت احلاكمية هي ال

 مناظرين، ملا نيري منافحني مدافعواقتحموا السجال السياسي والفك

ية )كمنظومة ية قاموا بنقد السلففشلت سلفيتهم يف الوصول للحاكم

( هلل عليهمعليها الصحابة رضوان ا ومنهجية اتفق عقدية وفكرية

يقني،  تستطيع الوصول له بوتقدميها على أنها وهم مظنون ال

كانوا  وات العقالنيني الذينواستخدموا يف أطروحاتهم نفس أد

 .األمس القريبيناظرونهم ب

طاب سلفيي ي راليي اليوم، أو خومن تتبع خطاب إسالميي األمس ل

حدة، وكالهما يجد أدواتهم النقدية وااليوم، س ثم نقادهااألمس 

قبل أحداث ليه ع ونيرد واذي كاناستنسخها من اخلطاب احلداثي ال

ن اإلسالم كمنظومة فاألول سيدعي أ نهزم،بنفسية املو ،يونيو يف مصر

دم لنا على يد قدسا بل إنتاجا بشريا قل للنقد ألنه ليس إنتاجا مقاب

ن اتفاق سالم، والثاني سيدعي أجمموعة من الفقهاء على أنه اإل
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ه وصلنا بطريقة يه ألن اتفاقهم نفسالصحابة على شيء ما أمر مشكوك ف

 بشرية!

، الثاني يدمو ي كله تكفريياألول سيدعي أن الرتاث اإلسالم

 .دموي يني تكفريياحلنابلة والنجدسيجعل تراث 

، الثاني تب صفراء ال قيمة يهلااألول سيجعل كتب الرتاث كلها ك

 ائدة فيه.سيجعل عامة الرتاث التيمي ال ف

 ثنائية نبطبعه تحمل مضمو يااألول سيجعل الدين نفسه انقسام

ها حتمل لسلفية انقسامية بطبعحنن/واآلخرين، والثاني سيجعل ا

 رق األخرى.لناجية/ الفمضمون الفرقة ا

خلطاب االستشراقي قارنا نبني فيه أدوات اوإن يسر اهلل لنا أفردنا حبثا م

بأدوات اخلطاب  أ قبل عقود ثم نقارنهاواحلداثي يف نقد الدين الذي بد

خبطاب نقد  ي اإلسالمي ثم نقارنهالذي يسمي نفسه اخلطاب العقالن

ة بال فرق، كان ات واحديء أنها أدواالسلفية املذكور، ليظهر للقار

ي ومل يبدعوا طاب احلداثي االستشراقهؤالء الشباب عالة فيه على اخل

 فيه شيئا ُيذكر.
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يت أضاعت مالمح هذه اخلطابات ال أملناتالذي يهمنا هنا أننا إن 

ابة  وقمنا رفة ما كان عليه الصحاإلسالم وضيَّعت الطريق حنو مع

وسة النصارى ن معه من قساطني وممبقارنة  ذلك بلحظة تغييب قسطن

الطريق حنو الوصول  وإضاعتهم، يه السالمعل ملالمح مسيحية املسيح

لسلفية يف نسختها )ا املسيحية احلق ما كان عليه احلواريون منإىل 

ئرة يف عاملنا له للحروب الدموية الداومواكبة ذلك ك املسيحية(، 

أينا أنفسنا يف راجلماعات الدينية،  اإلسالمي واليت شاركت فيها بعض

وفهمنا جناية  يو األوروبي القروسطي،حالة إعادة إنتاج لنفس السينار

 ي الذي ظهرت فيه.هذه اخلطابات يف سياقها الزمان

ملراهقة زءا من هذه اخلطابات ا*ويهلذا فأنصح املسلم أال يكون ج

ا كان عليه  نقد الدين وتضييع مواملنتشرة على وسائل التواصل يف

ثل هذه أال يسلم عقله مللوعي وأن يتحلى با والسلف الصاحل

صول نقد هذه م دينه واإلطالع على أأن تحرص على تعلاألطروحات و

 اخلطابات.

 اضنة يهلذا السيناريوية اليوم حتديدا ُتَعدُّ حالبيئة املصرباملناسبة فو*

 درا له.واإلعالم املصري البائس يعد مص
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م انتقل نى اخلطاب اإلسالمي ثالحظت أن بعض من كان يتب *كما

مالمح الدين  عقالني وغابت يف خطابهلتبين أدوات اخلطاب احلداثي ال

لتنمية الذاتية ارحلة ثالثة إىل خطاب الضائع كما شرحناه، انتقل يف م

و قمنا مبقارنتها السردية وهذا الرتتيب ل وهذه احلالة بهذهوالبشرية، 

ة الذاتية يف العصر لة مشابهة، فخطاب التنميسنرصد حا غربيةباحلالة ال

نشأته تستحق  ألمريكية حتديدا وظروفاحلديث نشأ يف أروقة الكنيسة ا

ن املباحث املواطن من احلديث ع التأمل، فقد نشأ على وقع متلمل

سيح واحلروب ة األخروية وانتظار املالالهوتية والرتكيز على السعاد

ساوسة بتوظيف ه تعلق بالدين، فقام الق، وكل ما لالدينية املقدسة

نيوية بعد أن ضمن يهلم السعادة الدالنصوص املقدسة يف تقديم خطاب ي

، ألخرويةألي حديث عن السعادة ا ملس متلمل املتلقي من االستماع

ملرحلة مرحلة ينه احلق، فكانت هذه اوبعد أن يئس هو نفسه من معرفة د

سعادة األخروية وية وحتييد احلديث عن اليالرتكيز على السعادة الدن

 مركزية اإلنسان ادية وخطاب األنسنة أعينقنطرة حنو تغوُّل اخلطابات امل

 اة.وحتقيق رغباته وشهواته يف احلي

هو من مجلة العلوم ل علم التنمية الذاتية فوحنن هنا ال ننتقد بطبيعة احلا

والتجديد ولي  ةوختضع للنقد والتجرب اليت يستفاد منهااإلنسانية 
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ون ماكسويل ال أستفيد منه، وُيعد جقراءات ال بأس بها يف هذا اجمل

john c. Maxwell عامة  يف اجملال وقرأت من كتَّابي املفضلني

لعالقات أقرأ رة والقيادة، ويف جمال انتاجه وأكثر كتاباته عن اإلداإ

 the five loveصاحب  gary chapmanجلاري شامبان 

languages قرأ أيضا لوأjohn gray ا أيضا ، وأقرأ كثري

 the monk whoمؤلف الكتاب الشهري  robin sharmaل

sold his ferraryاباته هل باجملال وكت، فلست هنا أحتدث عن ج

معيَّن للحالة  سردية معيَّنة وتطور ولكنين أحتدث عن رصدالقيمة، 

 سنوات األخرية اليف الة مشابهة و مقلقة يهلا حالدينية يف الغرب رأيت 

 .أمليف بيئتنا اإلسالمية تستحق الت
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 وماذا بعُد

 ترى ما الذي خيفيه الزمان لنا!
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 عاملياجملتمعي وال من والسلماألالدين اإلهلي وأثره يف 

ماء والدفع يف ين اإليهلي يف حقن الدضربت مثااًل واضحا على أثر الد

ارنة بني ما أسيل األممي، من خالل املق ه السلم االجتماعي واألمنادجا

يف التاريخ  مع االعرتاف مبا -ه من الدماء يف تاريخ اإلسالم كل

ربية واحدة بلحظة غ -ة احلال اإلسالمي من صفحات سوداء بطبيع

 .()احلربني العامليتني فقط مل تستمر سوى سنوات معدودة

عكس القاعدة معنى هذا أنك ت : هل لوأحاول أن أجيب هنا عن سؤا

 حلقنل الوحيد دين اإليهلي هو السبيلا على أصحابها فتقول أن وجود

 ؟ الدماء يف مكان ما

 يفلتعيش ن األمم أمة م يف ن اإليهليهل نقول هنا بلزومية حضور الدي

 أمن وسالم؟

تمدن ائد علم االجتماع والسأستعري هنا عمامة ابن خلدون ر

ائع األمم اليت نظريته يف اختالف طب والعمران، وأحاول االستفادة من

 :تساؤلألجيب عن مثل هذا ال يشبهها باختالف طبائع األفراد ،

 يبدو لي أن أمم العامل ختتلف..
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بيعتها، متجذرة يف طالتقاتل جزءا من فمنها أمم تكون غريزة التناحر و

ها سوى ا وال يرو  وحشي أخالقكينونتها، وهذه األمم ال يهذبه

ائعة ، تغسل يها كالقطر فتنقاد له طالوازع الديين اإليهلي، ينزل عل

 ق بيديها حنو السماء.ء األمس وحتلأيديها من دما

عرب ال ختضع فال، ى هذا الصنفوالعرب تصلح أن تكون مثاال عل 

ل يتقاتلون أبدا، وال ينقادون إلمام، ب تظمهم مجاعةال تنفلبعضها، 

يتها سوى ب السماء وال يهذب دموومثل هذه األمم ال ختضع إال لر

  الواحد القهار. رياءها سوى السجود هللالتوجه حنو القبلة، وال يكسر ك

بعدها،  رب قبل البعثة وحايهلموهذا مالحظ بالتأمل يف حال الع

لهم ومل جيمعهم لرسالة وبعدها، فلم يلم مشاواملقارنة بني شأنهم قبل 

 إال الدين اإليهلي.

توجيها  خلضوع لغريهم من البشرفطرهم القاضية بعدم ا وُوجَهت

ا فارس الشرق والغرب وأسقطو إجيابيا حيث رفضوا اخلضوع ألمم

لة.. ال مم من قبل لقرون طويوالروم وأخضعوهم وكانت هذه األ

 تسقط وال ختضع! 
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ت نعراتهم وعصبياتهم استيقظ ا على العربيالدنخزائن  ثم مع انفتاح

قد اإلسالم من يه من دماء، وانفرط عمن جديد، وعادوا إىل ما كانوا ف

يدوه، شكانوا قد مروا ما د ما كانوا فيه، ففشيئا، فعاوا إىلبينهم شيئا 

 وأهلكوا ما زرعوه.

همجية  مماأ يهلذا أيضا، فقد كانت وبعض األمم الغربية تصلح مثاال

 تعاىل ب أخالقهم كما وصف اهللدموية فجاءت رسالة املسيح لتهذ

 (.ذين اتبعوه رأفة ورمحةأتباعه حقا )وجعلنا يف قلوب ال

ئعهم اللني، لك، أودع اهلل يف طباومن األمم أمٌم على العكس من ذ

رق لعل بعض شعوب جنوب شوُلقِّحت فطرهم بكل خلق سْهل، و

ينت بتاج الدين مثل هذه الشعوب إذا تزوآسيا تصلح مثاال على ذلك، 

 ، وإن مل تتزينمة األندونيسية مثالاإليهلي ازدات مجاال وأبهة، كاأل

 .مساملتهاو فهي باقية على لينها به

لسليم، فتهذبها ا تنقاد ملكابح العقل اهمجية ولكنهومن األمم أمم 

اوز حمن تسعى لتجها التجربة الواقعية، فاملدارك العقلية الفطرية وتوقظ

 قع سلمي جديد.األمس الدموي، وحتاول صياغة وا
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من احلروب  عت للوقوف على احليادولعل بعض الدول الغربية اليت س

لك اليت ختلت عن للحربني العامليتني وت الدموية إبان النتائج الكارثية

صلح مثاال الة االعتداء فقط، تجيشها أو أوقفت استخدامه على ح

 على ذلك.

 لنزعة احليوانية فيهاقاذف نزعاتها فريتفع بامم كأن املوج يتومن األمم أ

الدم، ثم يهوي بها ن مبسببها يف حبر  ارتفاعا شديدا حتى يسبح العامل

 ،مثال على ذلك لدم! ولعل أحفاد املغولاملوج فكأنها مل تدرِ يوما ما ا

مل مساملة ا من أكثر شعوب العافالشعب املنغولي وشعوب وسط آسي

ء من نسل تساءلت: كيف يكون هؤالإذا خالطتهم تعجبت واليوم، و

 ريخ!اطوريات دموية يف التاجنكيز خان، وأحفاد أكثر اإلم ر

م الذي بداخلها دأ وال ينام حيوان الدومن األمم أمم ال تستكن وال ته

ثال واضح وى الك رى يف كل زمان مإال أن تقهرها أمٌة أخرى، والق

مريكا حديثا، جنلرتا وفرنسا وأوإ ، على هذا الصنف، كالروم قدميا

ذه أمم ال يكسر ة الفارسية أيضا ، فهواملعسكر الشرقي الروسي، واألم

تنحنى إال حتت  إال صهيل اخليل، وال ك رياءها إال السيف وال خيضعها

 ية الوحيدة.ظالل الرماح، تلك رقيتها األبد
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دجاربها يهلا وفطرها وطبائعها وعقوبان إذن أن بعض األمم قد تصل ب

 لي وعلىلى صعيد نسيجها الداخإىل صيغة جيدة للتعايش السلمي ع

 ى.الصعيد العاملي مع األمم األخر

لجأ جوانبها إذا مل ت عتوري تيجة سيبقى النقصهذه الن نا نرى أنإال أن 

ئلة القتل إليهلية ملعضلة الدم وأسلالستفادة من احللول الدينية ا

 الوجودية.

لت احلياة لغت يف سلميتها حتى اعتزبا فبعض التجارب السلمية

ء كراهية للدما ناكبهاواملشي يف م ر الدنياإعماوزهرتها وتركت واجب 

، واليت أرادت أن بعة من العقائد ايهلنديةوالنزاع كالتجربة البوذية النا

، حلل األمثلاحلياة، وليس هذا با تضع حدًّا لرحلة الدم، فاعتزلت

دنيا وكّف و النزول إىل ساحات الواحلل اإلسالمي يهلذه املعضلة ه

 لدنيا حلصاد اآلخرة.ا وإعمارأيدي القتلة عنها 

دعوة ىل حد سلبيتها حتى وصلت إ وبعض التجارب السلمية بالغت يف

الرؤية الغاندية ظلوم للفرح بظامله، كاملقتول إىل حب قاتله ودعوة امل

لك! وهذه سلبية إلجنليزي ألنه إنسان مثااليت تدعو إىل حب القاتل 

 دفع.اإلسالمي القصاص وال ومشاركة للقاتل يف قتله، واحلل
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ة الدموينة بالقوى مت أمنوذًجا جيدا مقارودول احلياد األوروبية مثال قد

ندما ينقسم ستفهام؟ ألن العامل عالك رى ولكن يبقى حيادها موضع ا

سالمي هنا هو تل، واحلل اإلن القاإىل قاتل ومقتول فحيادك سكوت ع

ورفع ظلمها عن  الك رى وقطع أنيابها جهاد الطلب لتقليم أظفار القوى

 عتقاد ما يشاء.العامل ثم خيتار من شاء من اال

من الصعب أن  ؤال الدم وغريها كثريفمثل هذه املعضالت املتعلقة بس

 ن اإليهلي.إال يف الدي جوابيوجد يهلا 

بائع قد حترز قدرا ن العقول والفطر والطإفوهو األهم من جانب آخر و

لتحقيق كفي من الدنيوي، ولكن هيهات تالسلم واألنتائج كبريا من 

 ..أمن اآلخرةاألمن احلقيقي 

م نوا ومل يلبسوا إميانهالذين آم﴿  اآلخرة:فامليزان يف اآلخرة خمتلف.. يف 

 .﴾ونبظلم أولئك يهلم األمن وهم مهدت

 

 

۞۞۞ 
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 دماء؟رب آمًنا وتطوى صفحات اليف الغهل سيكون املستقبل 

وية بطبيعتها ن األمم اليت تبقى دممن خالل ما قدمناه من احلديث ع

تطيع استظهار  كل زمان ومكان، نسع ر التاريخ، وهي مراكز القوى يف

 اجلواب على مثل هذا التساؤل.

ن مثل هذا شؤون السياسية يستبعدوعامة املتخصصني يف التاريخ وال

ساكن قابل فوق بركان نووي ساخن و العامل يعيش اليومالطرح،  ف

ء احلرب العاملية له وجود حتى يف أثنا لالنفجار يف أي حلظة ، ومل يكن

ظهرت الواليات مليون إنسان، فقد أ 86الثانية اليت أودت حبياة 

ب العاملية واليت النووية يف ختام احلر املتحدة األمريكية أوىل الرؤوس

املعسكر الشرقي  ازاكي اليابانية، ليسعىشيما ثم جنألقتها على هريو

سة، ومتتلك ناعة رؤوس نووية مناف)االحتاد السوفييت = روسيا( بص

د وباكستان كوريا الشمالية وايهلنكل من بريطانيا وفرنسا والصني و

إبادة قدر كبري وهذه األسلحة كفيلة ب والكيان الصهيوني أسلحة نووية،

تقول الدرسات  لغرب أن تحرق العامل،حيثا من البشرية يف حالة قرر

، وأن هذا قطعة سالح نووي 06666أن العامل اآلن تحتوي على 

اليني شخص= مل مجيعها وقتل ثالثة بالعدد قادر على تدمري مدن العا

 نصف البشرية تقريًبا.
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رأس  0666نا بعد تدمري األر  بل ترى الدراسات أنه سيتبقى مع

 نووي!

 !!ن للعامل فلم كل هذا إذنشد األمافلو كان الغرب ين

لعاملية الثالثة ية عن تصورات احلرب اوقد كتبت عشرات املقاالت الغرب

لصيين مدعوما مة حمتومة بني املارد اوترى أكثرها مواجهة عاملية قاد

 ات املتحدة األمريكية.بروسيا مع الغرب بقيادة الوالي

األشهر )صراع  ابه هنتنجتون كتوقد بنى الكاتب األمريكي الشهري

ة ذاتها ( على الفكرthe clash of civilizationsاحلضارات()

والصينية  رات املختلفة كالروسيةأعين استمرار الصراع بني احلضا

 للغة.رية ال تعرف إال هذه اوالغربية واإلسالمية، وأن البش

نارد لويس يف ان قد سّكها قبله بروعبارة أو فكرة صدام احلضارات ك

حضور  سالمي(، مما يعكس مدىالشهري )جذور الغضب اإلمقاله 

 ضارة الغربية.احلضارة اإلسالمية كمناويء للح

ربية وصدام ضارتني اإلسالمية والغومبناسبة األسلحة النووية واحل

د يف كتابه د رواد اإلحلاد اجلدياحلضارات فقد قام سام هاريس أح

لغرب يف حرب باردة ا حتمالية أن يصبحالبائس )نهاية اإلميان( بطرح ا
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رى يف هذه احلالة ووية بعيدة املدى..ويمع أنظمة إسالمية متتلك أسلحة ن

و استعمايهلم اء احلضارة الغربية هالشيء الوحيد الذي يضمن بق أن

اليني، سنقول ج هذا مقتل عشرات املاملبكر للسالح النووي، ولو أنت

 .94نيةوخطأ معتقداتكم اجلنو أن هذا خطأكم أنتم للمسلمني

جياد بيئات إحلادية ذه األيام من حماولة إولعل هذا يفسر شيًئا مما جيري ه

ذي يرى قتل د اإلرهاب اإلسالمي الداخل العامل اإلسالمي مع انتقا

ملرتدون الذين ك له حرية االختيار، فاالفرد املرتد عن الدين وال يرت

الذي سيمثل  ؤالء هم الطابور اخلامسن أحرارا هسيرتكهم املسلمو

 ذه.مي يف حروب اإلبادة هذراع الغرب داخل الكيان اإلسال

سالم وعدم إتاحة تل الفرد املرتد عن اإلفها هو الغرب العقالني ينتقد ق

يف إبادة أمم  ستخدام األسلحة النوويةحرية التفكري له، ثم يلوِّح با

 مشروعه. ت وتفكرت فلم تنضِو يفلبأكملها ارتدت عن ثقافته وعق

 

۞۞۞ 

                                                           
94 The end of faith by sam haris, newyork, Norton, 2004, p. 128 
– 129. 
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 خامتة

أو فيها قمر ال باردة ال قمر فيها.. قبل مخس سنوات تقريبا..يف ليلة

 اء.. ُيرى..كنت أجلس يف مكتبيت بصنع

 نا..ر ال تسكنها إال أرواحيف تلك الليلة كانت صنعاء كقبو

ذة ألرى ما ..هرعت إىل النافكانسكون امل شق صوت صراخ عال

 ن أمام البيت..سيارة اختطفت ابنها م فرأيت امرأة دجري خلف جيري..

 توالت بعدها الصرخات.. 

 إال حنن.. ء سوى صرخات ال يسمعهايف تلك الليلة مل يكن يف صنعاو

صرخة مدوية األوىل املمهدة ل خاتهي الصر كانت هذه الصرخات

 لوطن كبري.

 صنعاء.. الغزاةلقد اقتحم 

ي وهو البلد القبل ..ال  جبهة حرب.. كيفىلحتولت كل قطعة يف اليمن إ

 والشعب املسلح .. 
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قالة اليت بيتك جبهة حرب.. الب يف اليمن بيتك جبهة حرب.. ساحة

اللواء الثاني  أفراد عائلتك ستشكلونجبوارك جبهة حرب! تلقائيا أنت و

 ة..يف صالة البيت.عشر مدفعية..أو الرابع عشر مشا

 ت احلروب..ية جديدة على جبهاياتدجربة حد مع وكنت على موع

ت ات والشهوات واحلسراعلى جبهات احلروب تتصادم الرغب

 ياء والذعر واحلماس..واملخاوف واآلالم وبوادر الك ر

صراخ  ذان سوى الصرخات، بنيعلى جبهات احلروب ال تلتقط األ

 ري األمور..مستنهض للهمم وتذمر ناقٍم على س

 أصواتنا.. عاىل معهوتت صوت الرصاص يتعاىل..

 ..ّو ثم هدوء مقلقصوت طلقات نارية يعقبه هتاف مد

 .يتطاير الرصاص حولك دون هوادة.

 ..األنف أل ذان..ورائحة البارود متدوي املدافع القذائف خيرتق اآل

 ..جمرة ارتياعذائف فتبدو وكأنها تطلق زالق لوابل منتهتز األر  

 ..يف قلبك يتدفق الدم بداخلك بشدة وغزارة
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 .. كذلك أحالمكو ..ك من حول القتلى مبعثرة جثث

 م..بصوت مرتعد متهدج يستغيثك أحده

جريهما ضيقتني غائرتني يف حم وآخر بأجفان نصف مغلقة..وعينني

 ته األخرية..تنظران إليك.. وهو يتمتم بكلما

 ..يكتسح خميلتك فيض من الذكريات 

 املتسارعة..  تعجز عن تنسيق أفكارك املضطربة

 ازين..لك وكأنه ميشي على عكيبدو عق

 الرواية اليت تدور يف خطوط  هذه األجواءيف أدركت من الوهلة األوىل

  نفسي..واألسئلة اليت تعتمل يف ذهين..

 ....وسؤال الدماءباحلرقصة و القتل.. رواية

 بعد العودة من احلروب.. 

 .دوب يف أرواحنا تبقى.جراح أجسادنا تذهب .. ولكن الن

 يعود خبري كما كان.. أن شيئا ما بداخلنا ال احلروب خبري إالقد نعود من 

 وال أدري ما هو!
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ولكن مجود عيناي   ابتساميت املعهودة ..عبثا أحاول أمام املرآة تصنَُّع

 يفضحين..

 نسانا! هل سننسى.. أم رمبا النسيان قد

 ..جانبل ترى املوت تحيطك من ك لن تعرف طعم احلياة إال بعد أن

 حلياة يف كل شيء..كنت أرى التجربة بعد هذه ا

 ة صقيلة.. بهية رائعة..يف مياه األنهار الالمعة..كمرآ

 ت شعر ذهبية..يف آشعة الشمس تنسدل حولي كخصال

 يل تسامره ويسامرك..يف القمر يطل عليك يف هجعة الل

 هر..يجة كنقش بريشة فنان مايف التالل يف األفق.. جذابة به

 فق البعيد..هة وسط الضباب مبحاذاة األائيف الوديان والغابات ت

ل الضباب ارة..ثم تستحي فتسدينكشف الضباب فتسفر عن مجايهلا ت

 على حميَّاها..

 قلب..هيبة .. تأخذ مبجامع اليف اجلبال شاخمات.. ثابتات.. م

 ياة..ح يف البحر تحكي لك موجه قصَة
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 ..هًحا بقدوم من ال يعرفيف ابتسامة طفل.. تشع عيناه فر

لف أذنها..ثم مع خصالته الذهبية خيف طفلة متر بيدها على شعرها دج

يتساقط ولى خديها من جديد..يتحرك رأسها فتتساقط خصالتها ع

 قلبك معه..

 طريق..انة أخ على نائبات اليف حضن أم.. يف صوت أب.. يف إع

 تركت الوطن..

 وما الوطن..

 ..لواسعةا لى أي بقعة من أرضهالوطن حيث تسجد آمًنا هلل.. ع 

 وقراءةذن تصدح .. دة.. وأعني باكية.. ومآجباه ساج بنيرأيت وطين.. 

 .وهذا يكفيين وطنا. وت..وأمة ال مت عذبة ..قرآنية 

 ح باحلياة..كل شيء يف كون اهلل الفسيح يصد

 صورة بشر.. ىل آلة دمار حيوانية يفيتحول إهو من فقط اإلنسان 

 د. شادي النعمان

Shady_alnoaman@hotmail.com 
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 631اء ًنا وتطوى صفحات الدمهل سيكون املستقبل يف الغرب آم

 

  

 


